
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ সারাহ ফাইর্িাগন MTA ঘিাম্বডন র ঘেযাম্বরর জর্ে মম্বর্ার্ীত, 
জোম্বর্া বলিার প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া বহসাম্বি বর্যুক্ত হম্বযম্বের্  

  
ফাইর্িাগন প্রথম মবহলা বযবর্ COVID-19 মহামারীর মধে বিম্বয NYC ট্রার্বজট ঘর্তৃত্ব ঘিওযার 

পম্বর MTA ঘিাম্বডন র ঘেযার বহসাম্বি কাজ করম্বির্  
  

বলিার প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া বহসাম্বি কাজ করম্বির্ এিং বর্উ ইযকন  এিং অঞ্চম্বলর অথননর্বতক 
পরু্রুজ্জীির্ এবগম্বয বর্ম্বয যাওযার সময ঐবতহাবসক 51.5 বিবলযর্ মাবকন র্ ডলার মূলধর্ 

পবরকল্পর্ার ঘর্তৃত্ব ঘিওযা অিোহত রাখম্বির্  
  
পোট ফয মহামারী এিং COVID-19 ঘফডাম্বরল তহবিল সুরবিত করার প্রম্বেষ্টার মাধেম্বম MTA 
ঘক ঘর্তৃত্ব ঘিওযার পম্বর এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের অন্তিনতীকালীর্ সভাপবত এিং বসইও 

মম্বর্ার্ীত হম্বযম্বের্ 
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সারাহ ই ফাইর্বাগনমে ববার্ন  বেযার হহমসমব মমর্ার্যর্ এবং হর্উ 
ইযেন  বমমরাপহিটর্ রান্সমপামটন শর্ অ্থহরটির হসইও হহমসমব জযামর্া হিবারমে হর্মযামগর ব াষণা 
হিমযমের্। পযাট ফয, হিহর্ গত োর বের ধমর বেহসমর্ন্ট এবং বেযারমযার্ এবং হসইও হহসামব 
এমজহন্সর বর্তৃত্ব হিমযমের্, হতহর্ 30 জিুাই এমজহন্স বেম়ে েমি িামবর্ এবং এম্পাযার বেট 
বর্মভিপমমমন্টর অ্ন্তবনতীোিীর্ বেহসমর্ন্ট এবং হসইও হহসামব এেটি র্তুর্ ভূহমোয পা রাখমবর্।  
  
ফাইর্বাগন েথম মহহিা হিহর্ MTA ববার্ন  বেযার হহসামব িাহযত্ব পাির্ েরমবর্ এবং এে শতাব্দীরও 
ববহশ সময ধমর সবমেময খারাপ জর্স্বাস্থ্য সংেমটর মধয হিময হর্উ ইযেন  হসটি রার্হজটমে বর্তৃত্ব 
বিওযার পমর এই পিগ্রহণ েরমবর্। হিবার এমজহন্সর ঐহতহাহসে 51.5 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামরর 
মূিধর্ পহরেল্পর্া গঠর্ এবং MTA ের্স্ট্রােশর্ অ্যান্ড বর্মভিপমমমন্টর সভাপহত হহসামব COVID 
সংেমটর সময এমজহন্সর শহিশািী হর্মনাণ েমেষ্টা োিামর্ার পমর 30 জিুাই বথমে হসইও হহসামব 
োজ েরমবর্।  
  
বেযার এবং হসইও এমজহন্সর বেৌশিগত হিে তিারহের জর্য  হর্ষ্ঠ সহমিাহগতা এবং অ্ংশীিাহরমত্ব 
োজ েরমবর্।  
  



 

 

"সারাহ, জযামর্া এবং পযাট বেবি তীব্রভামব হর্মবহিত োণ সরোহর েমনোরী ই র্য, তারা েমাহণত 
বর্তা িারা এেটি েজমের সবমেময খারাপ জর্স্বাস্থ্য সংেমটর মধয হিময বমমরাপহিটর্ অ্ঞ্চমির 
পহরবহর্ বর্টওযােন মে িক্ষতার সামথ পহরোির্া েমরমের্, এবং তামির অ্ক্লান্ত েমেষ্টার েিযামণ, 
আমামির অ্পহরহািন শ্রহমেরা তামির গন্তমবয বিমত এবং জীবর্ বাাঁোমত সহাযতা েরমত সক্ষম 
হমযহেি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উপরন্তু, তারা MTA জমু়ে ঐহতহাহসে পহরবতন র্ এবং হর্মনাণ 
অ্গ্রগহতর তত্ত্বাবধার্ েমরর্ এবং এহগময হর্ময িার্, হসমেমমে আপমগ্রর্ েমরর্ িা েজমের পর 
েজে ধমর আমরাহীমির আরও ভািভামব পহরমবশর্ েরমব। সমস্ত হর্উ ইযেন বাসীর পক্ষ বথমে, 
আহম তামির হতর্জর্মেই তামির েিমার্ পহরমষবার জর্য ধর্যবাি জার্াই এবং তামির েহত আমার 
পূণন আস্থ্া রমযমে বি তারা তামির র্তুর্ ভূহমোগুহিমত তামির হৃিয উজা়ে েমর োজ েমর 
িামব।"  
  
MTA ঘিাম্বডন র আগত ঘেযার সারাহ ফাইর্িাগন িম্বলম্বের্, "আহম এমর্ এেটি অ্বস্থ্ামর্ পা রাখমত 
বপমর বরামাহঞ্চত িা আমামে আমামির পাতাি বরি এবং বাস বযবস্থ্া েীভামব োজ েমর তামত 
এেটি উমেখমিাগয ভূহমো পাির্ েরমত বিয, পাশাপাহশ এমজহন্সর ভহবষযৎ গঠমর্ এবং এই শহর ও 
অ্ঞ্চমি পহরবহমর্র বক্ষমেও আরও ববহশ েভাব বফিার সুমিাগ বিমব। আমরা আমরাহীমির হফহরময 
আর্ার জর্য িথাসাধয বেষ্টা েরহে তা হর্হিত েরার বেময উচ্চতর অ্গ্রাহধোর বোর্ হেেুর থাো 
উহেত র্য - এবং আমরাহীরা হফমর আসার সামথ সামথ শহমরর অ্থননর্হতে পুর্রুদ্ধারও হমব।"  
  
আগত MTA বসইও জোম্বর্া বলিার িম্বলম্বের্, "COVID সংেট েমাণ েমরমে - আবারও - বি গণ 
পহরবহর্ হর্উ ইযমেন র হিঞ্চহপর্, ভাি সমময এবং খারাপ সমময। এখর্ আমামির এমর্ এেটি 
বযবস্থ্া গম়ে বতািা িরোর িা সমস্ত সম্প্রিামযর মার্ুষমে োেহর, হশক্ষা এবং সুমিামগর সামথ 
সংিুি েমর। আহম এই গুরুত্বপূণন র্তুর্ ভূহমো গ্রহমণর জর্য এবং হর্উ ইযেন  হসটি অ্ঞ্চমির 
অ্থননর্হতে পরু্রুজ্জীবমর্র সমথনমর্ MTA বে বর্তৃত্ব বিওযার অ্মপক্ষায রমযহে।"  
  
এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development, ESD) আগত অন্তিনতীকালীর্ 
ঘপ্রবসম্বডে এিং বসইও পোট ফয িম্বলম্বের্, "MTA বিভামব মহামারীর জর্য েস্তুত এবং েহতহিযা 
জাহর্মযমে এবং আমামির বীর েমনোরীরা - র্াযেমির বহর্ েরা র্াযমেরা - েথম েহতহিযাশীি 
এবং অ্পহরহািন েমীমির তামির োজ েরার জর্য ফ্রন্টিাইমর্ হর্ময িাওযার জর্য োজ েমরমে 
তামত আহম গহবনত। বফর্ামরি COVID তহহবমির অ্সাধারণ পহরমামণর জর্য আহম গহবনত এবং 
েৃতজ্ঞ বি আমরা এেটি শহিশািী MTA সমথনর্ েরার জর্য ওোিহত েমরহে এবং বপমযহে, িা 
আমামির আহথনে িক্ষতা বাস্তবাযর্ েরা এবং বেন্দ্রীয বযবসাহযে বজিা বটাহিংমযর সফি 
অ্র্ুমমািমর্র উপর হভহি েমর গম়ে উমঠমে। আহম জাহর্ আমরা বি অ্গ্রগহত িাভ েমরহে তা সারা 
এবং জযামর্ার র্জরিাহরমত অ্বযাহত থােমব। আহম এম্পাযার বেট বর্মভিপমমমন্টর অ্ন্তবনতীোিীর্ 
বেহসমর্ন্ট এবং হসইও হহমসমব িাহযত্ব পাির্ এবং হর্উ ইযমেন র মহামারী পরবতী অ্থননর্হতে 
পুর্রুদ্ধামরর সমথনমর্ উদ্ভাবর্ োহিময িাওযার জর্য বেযারমযার্ হেভ বোমহমর্র সামথ োজ েরার 
অ্মপক্ষায রমযহে।"  
  



 

 

এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী 
কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "আমামির রামজযর ইহতহামসর অ্র্যতম েযামিহজং সমযোমি 
এম্পাযার বেট বর্মভিপমমন্ট বি অ্সাধারণ সাফিয অ্জন র্ েরমত বপমরমে তার জর্য আহম অ্তযন্ত 
গহবনত। গভর্নর কুওমমার জর্য োজ েরা এবং হর্উ ইযমেন র জর্গমণর বসবা েরা এেটি ব়ে 
বসৌভামগযর হবষয এবং আহম ESD এর ববামর্ন র সিসয হহমসমব অ্বিার্ রাখার অ্মপক্ষায রমযহে।"  
  
এম্পাযার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমে এর ঘেযারমোর্ বেম্বভর্ এম. ঘকাম্বহর্ িম্বলর্, "COVID সংেট 
জমু়ে, এহরে গাটন িামরর বর্তৃমত্ব এম্পাযার বেট বর্মভিপমমমন্টর সরোহর েমনোরীমির অ্হবশ্বাসয 
িিটি শীমষন হেি, তারা হর্হিত েমর বি হর্উ ইযেন  জমু়ে হাসপাতাি এবং েথম েহতহিযাশীিমির 
জর্গমণর বসবা েরার জর্য েমযাজর্ীয সংস্থ্ার্ রমযমে এবং হর্হিত েমর বি রামজযর অ্থনর্ীহত 
অ্ভূতপূবন ঝম়ের বমাোহবিা েরমত পামর। িহিও এহরে গ্রীষ্মোমি এেই অ্বস্থ্ামর্ থােমবর্, এটি 
মমর্ রাখা গুরুত্বপূণন বি আমামির হসইও এবং বেহসমর্ন্ট হহসামব এহরে অ্সাধারণ েযামিমজর সময 
বীরমত্বর সামথ বর্তৃত্ব এবং হর্মিনশর্া েিার্ েমরহেমির্। হর্উ ইযেন  িখর্ তার েতযাবতন র্ েরমে, 
এহরমের হর্মিনশর্ায, আমরা বসই সুমিাগগুহি সন্ধার্ েরমত শুরু েমরহে িা আঞ্চহিে অ্থনর্ীহতমে 
জাম্পোটন  েরমব এবং হর্উ ইযমেন র ভহবষযমত েীভামব সমবনািম হবহর্মযাগ েরা িায তা পরু্রায 
েল্পর্া েরমত শুরু েমরহে। আমরা আমামির ESD পহরবামর আগত অ্ন্তবনতীোিীর্ রাষ্ট্রপহত পযাট 
ফযমে েতযাশা েহর এবং স্বাগত জার্াই। পযাট এেজর্ পরীহক্ষত বর্তা হিহর্ MTA-বে তার 
সংস্কামরর মাধযমম এবং মহামারীর সবমেময খারাপ হির্গুহির মধয হিময পহরোহিত েমরহেমির্।"  
  
ফাইর্বাগন মােন  2020 বথমে হর্উ ইযেন  হসটি রার্হজমটর অ্ন্তবনতীোিীর্ বেহসমর্ন্ট হহমসমব িাহযত্ব 
পাির্ েমরমের্, বিখামর্ হতহর্ COVID সংেমটর মমধয এমজহন্সর 53,000 বযহির েমীিমির বর্তৃত্ব 
হিমযহেমির্।  
  
অ্ন্তবনতীোিীর্ বেহসমর্ন্ট থাোোিীর্ রার্হজমট হফমর আসা আমরাহীমির গুরুত্ব স্বীোর েমর 
ফাইর্বাগন গ্রাহে এবং রার্হজট েমীমির জর্য পহরমষবা, সুরক্ষা এবং হর্রাপিা হর্হিত েরার হিমে 
হর্রিসভামব মমর্াহর্মবশ েমরমের্। মহামারী জমু়ে, অ্র্যার্য রার্হজট এমজহন্স র্াটেীযভামব পহরমষবা 
েহমময আমর্, তখর্ NYC রার্হজট সাবওময এবং বাস পহরমষবার উমেখমিাগয মাো বজায বরমখমে।  
  
ফাইর্বাগন এবং NYC রার্হজট COVID-19 এর সময এেটি িুগান্তোরী পহরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ 
েরণ েোরণা শুরু েমর, পাবহিে রার্হজমটর উপর জাহতর েথম মাস্ক মযামন্ডট বাস্তবাযর্ েমর 
এবং এেটি আগ্রাসী হর্রাপিা েযামমরা বোগ্রাম সহ হসমেমম অ্হতহরি হর্রাপিা বযবস্থ্া িিু েমর।  
  
রার্হজমট ফাইর্বাগন এবং তার বর্তৃমত্বর িিও সফি পাহরবাহরে বিাগামিাগ োিনিম োিু েমর, 
COVID এর োরমণ হারামর্া MTA েমীমির পহরবামরর িত্ন বর্ওযা এবং COVID পাহরবাহরে সুহবধা 
হবতরমণর হিমে মমর্াহর্মবশ েমর। ফাইর্বামগনর বর্তৃমত্ব, NYC রার্হজট বসই হারামর্া সহেমীমির 
সম্মার্ জাহর্ময এই ধরমর্র েথম স্মৃহতমসৌধও োিু েমর, িা জাতীয েশংসা অ্জন র্ েমর। ফাইর্বাগন 
হর্উ ইযেন  বমমরাপহিটর্ অ্ঞ্চমি রার্হজট সংসৃ্কহতর উপরও মমর্াহর্মবশ েমরমের্ - সামাহজে হমহর্যা 



 

 

েভাবে NY হর্মোর সামথ এেটি বোগ্রাম োি ুেমরমের্, িা সাবওময ব াষণায আইেহর্ে েণ্ঠস্বর 
হর্ময এমসমে।  
  
NYC রার্হজমট তার োমজর আমগ, ফাইর্বাগন ইহতহামসর হিতীয মহহিা হিহর্ বফর্ামরি বরিমরার্ 
অ্যার্হমহর্মস্ট্রশমর্র বর্তৃত্ব হিমযহেমির্, িা মাহেন র্ িিুরামষ্ট্রর বরি বযবস্থ্ার এেমাে সুরক্ষা হর্যন্ত্রে 
হহসামব োজ েমর। ফাইর্বাগন এর আমগ মাহেন র্ DOT-এ হেফ অ্ফ োফ এবং বেহসমর্মন্টর হবমশষ 
সহোরী এবং বহাযাইট হাউমসর হেফ অ্ফ োফ রাম এমার্ুমযমির হসহর্যর উপমিষ্টা হহমসমবও িাহযত্ব 
পাির্ েমরহেমির্। ফাইর্বাগন ববসরোহর খামত সময োটিমযমের্, ফাইর্বাগন স্ট্রযামটহজস, এিএিহসমত 
বেহসমর্ন্ট হহমসমব এবং বফসবুে এবং ব্লুমবাগন, এিহপ-বত ।  
ফাইর্বাগন ওযাহশংটর্ এবং হি হবশ্বহবিযািয বথমে হবএ ধারণ েমরর্।  
  
হিবার বতন মামর্ MTA ের্স্ট্রােশর্ অ্যান্ড বর্মভিপমমমন্টর সভাপহত হহমসমব িাহযত্ব পাির্ েরমের্, 
িা হতহর্ গ্রাউন্ড-আপ বথমে হর্মনাণ েমরর্ িা 1,800 জমর্র এেটি সংস্থ্া। হিবার 2020-2024 
সামির মূিধর্ েমনসূহের 51.5 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামরর অ্র্ুমমািমর্র তিারহে েমরর্। হতহর্ এি 
বরর্ টামর্ি েেল্প, িং আইিযান্ড বরি বরার্ র্াবি রযাে, 2020 সামি 11টি ADA বেশমর্র 
ঐহতহাহসে সমাহি এবং বরের্ন  সমময এফ-িাইর্ রাটগাসন টিউমবর পুর্বনাসর্ - সুপারেমন সযাহন্ড-
ক্ষহতগ্রস্ত সাবওময টামর্িগুহির বশষটি সফিভামব পহরোির্া েমরর্।  
  
তার বপাটন মফাহিওমত ইে সাইর্ অ্যামেস, 2.5 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামরর LIRR তৃতীয রযাে েেল্প, 
বমমরা-র্থন বপর্ অ্যামেস (িা ইে ব্রঙ্কমস োরটি র্তুর্ বেশর্ িুি েরমব), বপর্ বেশর্ পরু্গনঠর্ 
এবং সম্প্রসারণ, এবং বসমেন্ড অ্যাহভহর্উ সাবওমযর বফজ 2 এর মমতা েিমার্ বমগােেল্প অ্ন্তভুন ি, 
িা পূবন এবং মধয হারমিমমর মধয হিময িাইর্ েসাহরত েরমব।  
  
হিবার মহামারী-েমরাহেত আহথনে সংেমটর মুমখ বফর্ামরি সরোমরর োে বথমে 14 হবহিযর্ 
মাহেন র্ র্িার সুরহক্ষত েরার জর্য এমজহন্সর সফি েমেষ্টার বর্তৃত্ব হিমতও সহাযতা েমরহেমির্।  
  
MTA-বত তার োমজর আমগ, হিবার 14 বের ধমর ওযার্ল্ন  বরর্ বসন্টার েপাটিন মজর বেহসমর্ন্ট 
হহমসমব িাহযত্ব পাির্ েমরর্ বিখামর্ হতহর্ ওযার্ল্ন  বরর্ বসন্টামর হসিভারমেইর্ েপাটিন মজর 
েেল্পগুহির বহু হবহিযর্ র্িামরর উন্নযর্ পহরোির্া েমরর্। এর আমগ, হিবার িমরন্স রুমবর্ 
বোম্পাহর্মত সরোহর-ববসরোহর উন্নযমর্র বর্তৃত্ব বির্, এবং পরামশনিাতা হহমসমব হশোমগা রার্হজট 
অ্থহরটি, হর্উ জাহসন রার্হজট এবং বপর্ বেশর্ হরমর্মভিপমমন্ট েমপনামরশমর্র মমতা ক্লামযন্টমির সামথ 
োজ েমরর্ - িা তখর্ মযহর্হার্ বরর্ হি েেমল্পর জর্য িাযী সংস্থ্া।  
হক্লর্টর্ েশাসমর্র সময, হিবার মাহেন র্ পহরবহর্ হবভামগ উপ সহোরী সহেব এবং র্ীহত হবষযে 
ভারোি সহোরী সহেব হহমসমব িাহযত্ব পাির্ েমরর্। তার েমনজীবমর্র শুরুমত, হিবার পযাটারসর্, 
ববির্যাপ ওমযব এবং টাইিামরর হর্উ ইযেন  ফামমন আইর্ অ্র্ুশীির্ েমরর্ এবং হর্উ ইযেন  হসটির 
বমযর এর্ বোমের অ্হফমস পহরবহর্ র্ীহত উপমিষ্টা হহসামব িাহযত্ব পাির্ েমরর্।  
হিবার হাভন ার্ন  হবশ্বহবিযািয এবং হর্উ ইযেন  হবশ্বহবিযািমযর ি সু্কমির স্নাতে।  
  



 

 

ফয োর বেমররও ববহশ সময ধমর MTA-র বেহসমর্ন্ট এবং বেযারমযার্ এবং হসইও হহমসমব িাহযত্ব 
পাির্ েমরমের্, উির আমমহরোর বৃহিম রার্হজট এমজহন্স এবং COVID-19 মহামারীর েহতহিযা 
রক্ষণামবক্ষণ েমরমের্। তার বর্তৃমত্ব, MTA রার্হজট এমজহন্সগুহির মমধয ববশ েমযেটি উদ্ভাবর্ী 
COVID-19 েহতহিযা উমিযামগর বর্তৃত্ব বিয, িার মমধয রমযমে েথম ধরমণর হরপ পহরেল্পর্া 
সরজাম োিু েরা, এেটি হশল্প-বর্তৃস্থ্ার্ীয েমনোরী সুরক্ষা বোগ্রাম িা রার্হজট েমীমির জর্য েথম 
পরীক্ষা এবং টিোেরণ বোগ্রাম সরবরাহ েমর, এবং র্তুর্ পহরষ্কার বেৌশি এবং সমাধার্ 
পহরোির্া েমর।  
  
ফয েংমগ্রমসর োে বথমে 14 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামররও ববহশ েমযাজর্ীয তহহবি অ্জন র্ েমর 
MTA-র আহথনে হস্থ্হতশীিতার েমেষ্টার বর্তৃত্ব বির্, পহরবহর্ সংস্থ্াগুহির এেটি জাতীয বজাট ততহর 
েমরর্ িা সারা বিমশ রার্হজট এমজহন্সগুহির জর্য 32 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামররও ববহশ জরুহর 
বফর্ামরি তহহবি অ্জন র্ েমর। মহামারীর সময, হতহর্ সৃজর্শীি অ্থনাযমর্র পিমক্ষপগুহিও তিারহে 
েমরহেমির্, বিমর্ বফর্ামরি হমউহর্হসপযাি বিার্ বফহসহিটি এমজহন্সর বযবহার, এবং এেটি সুষম 
এমজহন্স বামজট সমথনর্ েরার জর্য অ্হতহরি বযয সঞ্চময 800 হমহিযর্ মাহেন র্ র্িার। ফয হর্উ 
ইযমেন র ফােন -ইর্-িয-বর্শর্ বসন্ট্রাি হবজমর্স হর্হস্ট্রক্ট বটাহিং বোগ্রামমে অ্র্ুমমাহিত েমর রাষ্ট্রীয 
আইর্ েণযমর্র জর্য েমেষ্টার বর্তৃত্ব বির্, িা MTA এর ঐহতহাহসে 51.5 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িার 
মূিধর্ েমনসূহের এেটি বমৌহিে আহথনে হভহি, এবং বোগ্রাম বাস্তবাযমর্র েথম পিনাযগুহি তিারহে 
েমরর্।  
  
MTA-বত বিাগিামর্র আমগ, ফয র্মভম্বর 2011 বথমে আগে 2017 পিনন্ত বপাটন  অ্থহরটি অ্ফ 
হর্উ ইযেন  এবং হর্উ জাহসনমে হর্বনাহী পহরোিে হহসামব বর্তৃত্ব হিমযহেমির্ বিখামর্ হতহর্ িাগাহর্ন যা 
হবমার্বন্দমরর পুর্হর্নমনাণ এবং এেটি র্তুর্ বগামযথািস বসতু হর্মনাণ সহ বিমশর েমযেটি উমেখমিাগয 
হপ3 বির্মিমর্র তিারহে েমরহেমির্, এবং এমজহন্সর 10 বেমরর, 32.2 হবহিযর্ মাহেন র্ র্িামরর 
মূিধর্ পহরেল্পর্া উন্নযর্ এবং গ্রহণ েমরর্।  
  
ফয ESDC র্াউর্মেট বেযারমযার্, গভর্নর কুওমমার জর্য অ্থননর্হতে উন্নযর্ হবষযে উপসহেব 
এবং িং আইিযান্ড পাওযার অ্থহরটির ভাইস বেযার এবং ববার্ন  সিসয হহমসমবও িাহযত্ব পাির্ 
েমরমের্। হতহর্ আইর্ এবং হরমযি এমেমট েযাহরযামরর পর স্কামর্র্ আরপস-এ মাজন ার অ্যান্ড 
অ্যাকুইহজশর্ পাটন র্ার হহমসমব এবং AIMCO এর হর্বনাহী ভাইস বেহসমর্ন্ট হহসামব োজ েমরর্, িা 
এেটি বর্তৃস্থ্ার্ীয বহু-পহরবার REIT।  
  
ফয বফার্ন হযাম েমিজ এবং বফার্ন হযাম হবশ্বহবিযািমযর ি সু্কমি প়োমশার্া েমরহেমির্।  
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