
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/3/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

অত্োধুবর্ক রর্ম্বকার্ম্বকামা  াি উন্নয়র্ প্রকম্বের বিত্ীয় পর্ নাম্বয়র কাজ শুরু  ম্বয়ম্বে 

িম্বল গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

হেম্বের এই 55 বমবলয়র্ ডলাম্বরর বিবর্ম্বয়াগ র্তু্র্ পাবকনিং ফ্োবিবলটে তত্বর, 

পয়ঃবর্ষ্কােম্বর্র জর্ে অপবর ার্ ন আপম্বেড, ও বমশ্র িেি াম্বরর জায়গা তত্বর করম্বত্ 

ি ায়ত্া করম্বে  

  

এই বিত্ীয় পর্ নাম্বয় 388টে আিাবিক িাবি, 88,500 িগ নফু্ে িাবণজ্জেক ও অবফ্ম্বির 

জায়গা, এিিং 1,200 এরও হিবে পাবকনিংম্বয়র জায়গা তত্বর করা  ম্বি  

  

হরন্ডাবরিং এখাম্বর্ পাওয়া র্াম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ সাফ াক্ ক্াউথির ব্রুক্ যাফভর্ টাউফর্ রর্ফক্ার্ফক্ামা  াব র্ামক্ 

700 থমথলয়র্ ডলাফরর এক্টট অত্যাধুথর্ক্ ব ৃৎ থমশ্র-বযব াফরর উন্নয়র্ প্রক্ফের থিত্ীয় পর্ নাফয়র 

ক্াজ শুরু  ফয়ফে বফল হ াষণা ক্ফরফের্। 256 থমথলয়র্ ডলাফরর এই থিত্ীয় পর্ নাফয় 388টট 

 াউজজিং ইউথর্ট, 73,000 বগ ন ুট বাথণজজযক্ জায়গা, 15,500 বগ ন ুট অথ ফসর জায়গা, এবিং 

1,200 এরও হবথি পাথক্নিংফয়র জায়গা তত্থর ক্রা  ফব। এম্পায়ার হেট হডফভলপফমি (Empire 

State Development) থর্উ ইয়ক্ন হেফটর 2017 সাফলর বাফজফট রূপান্তরমলূক্ থবথর্ফয়াগ 

ক্ম নসূথি (Transformative Investment Program) ত্ থবফলর অিংি থ ফসফব লিং আইলযান্ডফক্ 

বরাদ্দ ক্রা 50 থমথলয়র্ ডলাফরর অর্ুদাফর্র মাধযফম এই প্রক্ফে স ায়ত্া ক্রফে। ESD ইফত্াপূফব ন 

লিং আইলযান্ড আঞ্চথলক্ অি ননর্থত্ক্ উন্নয়র্ ক্াউজিফলর (Long Island Regional Economic 

Development Council) সুপাথরিক্রফম এক্টট র্তু্র্ থসউফয়জ পথরফিাধর্ প্ল্যাি ও থসউয়ার 

অবক্াঠাফমার উন্নয়ফর্ স ায়ত্া ক্রফত্ 5 থমথলয়র্ ডলার প্রদার্ ক্ফরফে।  

  

"রর্ফক্ার্ফক্ামা  াব থর্উ ইয়ফক্নর অি নর্ীথত্ফক্ গফে হত্ালা এবিং লিং আইলযাফন্ডর ভথবষযত্ 

পুর্থর্ নম নাফণর পফি এথগফয় র্াওয়ার এক্টট ব ৃৎ পদফেপ  ফব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। 

"রর্ফক্ার্ফক্ামা  াফবর এই পরবত্ী পর্ নায় লিং আইলযাফন্ড আবাথসক্ ও বাথণজজযক্ জায়গা তত্থর 

ক্রার জর্য রূপান্তরমূলক্ উন্নয়ফর্ থবথর্ফয়াগ ক্রার জর্য আমাফদর অঙ্গীক্ারফক্ আফরা সামফর্ 

এথগফয় থর্ফে। থর্উ ইয়ক্ন হেটজফুে পুর্ঃউন্নয়র্ ও পুর্রুজ্জীবীত্ক্রণ প্রফিষ্টাগুফলাফত্ 

স ায়ত্া ক্রফত্ সা সী, হক্ৌিলগত্ থবথর্ফয়াগ ক্রা অবযা ত্ রাখফব।"  

     

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Station-Square-Ronkonkoma-Hub-Phase2-Renderings2a.pdf


ট্রাইফটক্ থরফয়ল এফেট, ইর্ক্. (TRITEC Real Estate, Inc.) ক্তৃ্নক্ উন্নয়র্কৃ্ত্ রর্ফক্ার্ফক্ামা 

 াব প্রক্েটট লিং আইলযন্ড হরলপি হেির্ হিফক্ স্বে দরূফে এবিং লিং আইলযাফন্ডর এক্মাত্র 

ব ৃৎ বাথণজজযক্ থবমার্ বন্দর, মযাক্আি নার থবমার্ বন্দর হিফক্ ক্ফয়ক্ থমথর্ফটর দরূফে অবথিত্, 

এক্ সমফয়র ধ্বিংসাবফিফষ পথরণত্  ফত্ িাক্া এলাক্াটটফক্ র্তু্র্ বসবাস-ক্ম নসিংিার্-

থবফর্াদফর্র গন্তবযিফল পথরণত্ ক্ফরফে। এই প্রক্ফের প্রিম পর্ নায় আর্ুমাথর্ক্ 500 ইউথর্ফটর 

অযাপাটনফমি ক্থমউথর্টট, অযালফোর্ স্কয়ার (Alston Square) তত্থর ক্ফরফে, হর্টটর ক্াজ 2020 

সাফলর মাফিন সম্পন্ন  ফয়থেল। থিত্ীয় পর্ নায়টট 2024 সাফলর হিষ র্াগাদ সম্পন্ন  ফব বফল 

অর্ুমার্ ক্রা  ফে।  

  

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমম্বের বিফ্ অপাম্বরটেিং অবফ্িার এিিং এজ্িবকউটেভ 

হডপুটে কবমের্ার হকবভর্ ইউবর্ি িম্বলর্, "রর্ফক্ার্ফক্ামা  াব এক্টট প্রাণবন্ত ও সজক্রয় 

ক্থমউথর্টট তত্থর ক্রফত্ ধ্বিংসপ্রায় এক্টট এলাক্াফক্ পুর্রুজ্জীথবত্ ক্রার মাধযফম 

রূপান্তরমূলক্ অি ননর্থত্ক্ সুফর্াগ সটৃষ্টর জর্য ESD-এর অঙ্গীক্াফরর সাফি হর্াগ  ফে। এই 

প্রক্ে র্তু্র্ আবাথসক্ ও বাথণজজযক্ জায়গা তত্থর ক্রফব, র্া এই ক্থমউথর্টটর মফধয  াজার 

 াজার থর্ম নাণক্াজ সিংক্রান্ত ও িায়ী ক্ম নসিংিার্ তত্থরফত্ স ায়ত্া ক্রফব, এবিং হসইসাফি 

অঞ্চলটটর অি ননর্থত্ক্ সমজৃি েরাথিত্ ক্রফব।"  

  

রর্ফক্ার্ফক্ামা  াব আর্মুাথর্ক্ 53 এক্র জায়গাজফুে থবস্তৃ্ত্ িাক্ফব, হর্খাফর্ 1,450টট 

আবাথসক্ বহু-পথরবারথভথিক্ বাথে, 360,000 বগ ন ুট অথ ফসর জায়গা, 195,000 বগ ন ুট খুিরা 

হদাক্াফর্র জায়গা, 60,000 বগ ন ুট আথত্ফিয়ত্ার জায়গা, এবিং থত্র্টট র্তু্র্ পাথক্নিং  যাথসথলটট 

অন্তভুনক্ত িাক্ফব। পুফরা প্রক্েটট থর্ম নাণক্াজ সিংক্রান্ত 10,000 ক্ম নসিংিার্ এবিং 2,500 িায়ী 

ক্ম নসিংিাফর্র বযবিা ক্রফব। প্রক্েটট 2018 সাফলর রর্ফক্ার্ফক্ামা LIRR হেিফর্র 

আধুথর্ক্ায়ফর্র পথরপূরক্, হর্টট ইিারঅযাথিভ থডজজটাল সাইর্ ও LED থডসফপ্ল্, িাজজনিং হপাটন 

স  হবঞ্চ, এবিং গ্রা ক্ফদর জর্য থবর্ামূফলয ওয়াই- াই সুথবধা স  র্াত্রীফদর অথভজ্ঞত্া উন্নয়ফর্ 

স ায়ত্ার জর্য 5.9 থমথলয়র্ ডলার বরাদ্দ হপফয়থেল।  

  

ট্রাইম্বেক বপ্রজ্িপাল জ্জম কফ্লার্ িম্বলর্, "রর্ফক্ার্ফক্ামা  াফবর হেির্ স্কয়ার এক্টট 

ক্থমউথর্টট থভথিক্ প্রফিষ্টা থেল এবিং সরক্াফরর সব নস্তফরর স ফর্াথগত্া োো সম্ভব  ফত্া র্া। 

অবক্াঠাফমা ও পাথক্নিংফয়র জর্য থর্উ ইয়ক্ন হেফটর থবথর্ফয়াগ ক্রার থবষয়টট ট্রাইফটক্ফক্ 

থর্ম নাণক্াফজর প্রিম দুটট পর্ নাফয় রর্ফক্ার্ফক্ামাফত্ 425 থমথলয়ফর্রও হবথি থবথর্ফয়াগ ক্রার 

সুফর্াগ ক্ফর থদফয়ফে। আমরা হেির্ স্কয়ার থর্ম নাণ ক্রা এবিং রর্ফক্ার্ফক্ামাফক্ লিং আইলযান্ড 

গব ন ক্রফত্ পাফর এমর্ এক্টট সথত্যক্াফরর ট্রার্জজট-অথভমুখী থমশ্র-বযব াফরর গন্তবযিফল 

রূপান্তর ক্রার প্রত্যািা রাথখ।"  

  

বিম্বর্ের অোম্বলজ্িি ওম্বয়ইক িম্বলর্, "আথম থিত্ীয় পর্ নাফয়র প্রত্ীো ক্রথে ক্ারণ এটট 

রর্ফক্ার্ফক্ামাফত্ বযবসা ও আবাসর্ থর্ফয় আসফব। এটটর হট্রর্ হেিফর্র ক্াোক্াথে অবিার্ 

আমাফদর টাউফর্র বযবসা প্রথত্ষ্ঠার্গুফলার সমজৃিফত্ উৎসা  হর্াগাফব বফল আিা ক্রা র্ায়।"  

  

অোম্বিেবল িদিে ডাগ জ্িি িম্বলর্, "এক্ দিফক্র হবথি সময় ধফর ক্থমউথর্টট তবঠফক্র পর, 

আমার থডথিফির হক্ন্দ্রিফল, লিং আইলযাফন্ডর বযস্তত্র পথরব র্  াবফক্ থ ফর রাখা এক্টট 



পথরত্যক্ত ও ধ্বিংসপ্রায় এলাক্া এই িমৎক্ার আধুথর্ক্ উন্নয়র্ প্রক্ে থদফয় প্রথত্িাথপত্  ফে 

হদফখ আথম উৎসাথ ত্ হবাধ ক্রথে। থিত্ীয় পর্ নাফয় প্রফবি ক্রার এই সমফয়, এই প্রক্ে 

ইফত্ামফধয আমাফদর ক্থমউথর্টটফত্ ক্ম নসিংিার্ সটৃষ্ট ক্ফরফে এবিং সম্পথির মূলয বজৃি ক্ফরফে 

এবিং রর্ফক্ার্ফক্ামাফত্ ক্ফয়ক্ি থমথলয়র্ ডলাফরর হবসরক্াথর থবথর্ফয়াগ হদখফত্ পাওয়া 

অবযা ত্ িাক্ফব। আথম লিং আইলযান্ডফক্ বসবাস, ক্ম নসিংিার্, পথরবার প্রথত্পালর্, বযবসা শুরু 

ক্রা, ও অবসর গ্র ণ ক্রার জর্য আফরা হবথি সাশ্রয়ী ও উন্নত্ িার্ থ ফসফব তত্থর ক্রফত্ হেট 

ও িার্ীয় সরক্াফর আমার অিংিীদারফদর সাফি ক্াজ ক্রা অবযা ত্ রাখফবা।"  

  

িাম্বফ্াক কাউবের এজ্িবকউটেভ বেভ হিম্বলাম্বর্ িম্বলর্, "এখাফর্ সাফ াক্ ক্াউথিফত্ 

ত্রুণ বযজক্তফদর আকৃ্ষ্ট ক্রা ও ধফর রাখার জর্য এবিং এক্টট অঞ্চল থ ফসফব প্রথত্ফর্াথগত্ামূলক্ 

 ফয় উঠার জর্য রর্ফক্ার্ফক্ামা  াব এর মফত্া এধরফর্র ট্রার্জজট-অথভমুখী উন্নয়র্ই আমাফদর 

প্রফয়াজর্। এই প্রক্ে আমাফদর অি নর্ীথত্ফক্ এক্টট হটক্সই উপাফয় সমিৃ ক্রার জর্য 

আমাফদর হর্ ধরফর্র অি ননর্থত্ক্ উন্নয়র্ প্রক্ফের প্রফয়াজর্ হসগুফলার 21 িত্ফক্র মফডল 

থ ফসফব ভূথমক্া রাখার জর্য এক্টট পথরত্যক্ত এলাক্াফক্ এক্টট প্রাণবন্ত, পিিারী বান্ধব  াফব 

রূপান্তর ক্রার মধয থদফয় পূণ ন গথত্ফত্ সামফর্র থদফক্ এথগফয় র্াফে।"  

  

ব্রুক োম্বভম্বর্র িুপারভাইজার এড হরাম্বমইর্ িম্বলর্, "ব্রুক্ যাফভর্ টাউর্ লিং আইলযান্ড 

হরলপি রর্ফক্ার্ফক্ামা হট্রর্ হেির্, মযাক্আি নার থবমার্ বন্দর এবিং লিং আইলযান্ড 

এক্সফপ্রসওফয়র ক্াোক্াথে অবথিত্ এই রর্ফক্ার্ফক্ামা  াবফক্ এক্টট রূপান্তরমূলক্ প্রক্ফে 

পথরণত্ ক্রফত্ প্রক্েটটর মাোর হডফভলপাফরর সাফি ক্াজ ক্ফরফে। এটট হলাক্জফর্র 

বসবাফসর জর্য থবফিষ ক্ফর ক্ম নিফল র্াওয়ার জর্য হরলপি থদফয় র্াত্ায়াত্ ক্ফরর্ এমর্ 

বযজক্তফদর জর্য এক্টট আদি ন জায়গা। এোোও এটট অর্যার্য ক্থমউথর্টটর অর্ুসরণ ক্রার 

মফত্া পুর্রুজ্জীথবত্ক্রফণর এক্টট িমৎক্ার উদা রণ থ ফসফব ক্াজ ক্ফর। সম্পন্ন  ফয় র্াওয়ার 

পর, এটট এই এলাক্ায় ও এর আফিপাফির এলাক্ায় বসবাসক্ারী ও ক্ম নরত্ বযজক্তফদর 

জীবর্মার্ বযাপক্ভাফব উন্নত্ ক্রফব এবিং এই অঞ্চফলর জর্য উফেখফর্াগয অি ননর্থত্ক্ সমজৃি 

বফয় আর্ফব।"  

  

ইিবলম্বপর িুপারভাইজার অোজ্ি কাম্বপ নোর িম্বলর্, "রর্ফক্ার্ফক্ামা  াফবর থিত্ীয় 

পর্ নায়টট  ফলা এই র্িার্িভাফব বযবহৃত্ র্া  ওয়া এলাক্াটটফক্ এক্টট প্রাণবন্ত,  া াঁটার হর্াগয ও 

পথরফবি সফিত্র্ভাফব বসবাস, ক্ম নসিংিার্ ও হক্র্াক্াটার গন্তফবয রূপান্তফরর হেফত্র সামফর্ 

এথগফয় র্াওয়ার আফরা এক্টট পদফেপ।"  
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