
 

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

 

 

গভর্ নর হ াকল হের্ হেের্ এিং আম্বেোম্বের েুর্রুজ্জীবিত এলাকার জর্ে 

কবিউটার-ফােন লক্ষ্ে উম্বমাচর্ কম্বরম্বের্  

  

র্তুর্ েবরকল্পর্া হের্ হেের্ম্বক আধুবর্ক, বিশ্বিাম্বর্র হের্ ফোবিবলটটম্বত েবরণত 

কম্বর  

  

েুর্ঃকবল্পত বিকাে েবরকল্পর্া ঘর্ত্ব কিায়, োিবলক হরলি এিং িািাজজক হিিাম্বক 

অগ্রাবধকার দার্ কম্বর, িাশ্রয়ী আিািম্বর্ বিবর্ম্বয়াগ কম্বর , োর্জজট অোম্বেি ও হেয়ার্ন 

বিট িৃজি কম্বর, েিচারী-িান্ধি বিটম্বেে িজিয় কম্বর  

  

হরন্ডাবরং এখাম্বর্ োওয়া যাম্বি  

  

  

গভর্ নর হ োকল আজকক র্তুর্ একটি কমিউিোর-ফোর্স্ন মিশ্বিোকর্র হের্ হর্স্শর্ ও 

েুর্রুজ্জীমিত আকশেোকশর এলোকো, যো সম্প্রদোকের প্রকেোজকর্র প্রমতফলর্ এিং েোিমলক 

ট্রোর্জজি এিং েোিমলক হরলি উন্নেকর্ ির্কযোগী  ে, হসই িযোেোকর তোর লক্ষ্য উকমোচর্ 

ককরকের্। েমরকল্পর্োটি মিদযিোর্ হর্স্শকর্র েরু্মর্ নি নোণকক অগ্রোমিকোর প্রদোর্ ককর এিং একই 

সোকে হর্স্শর্ সম্প্রসোরণ ও  হগিওকে প্রকজক্ট (Gateway Project) উকদযোগ, উভেকক গভর্ নর দৃঢ় 

সিে নর্ ককরর্, তোকদর হফডোকরলভোকি স্থোমেত সিেসীিো অর্ুযোেী চলিোর্ আকে। গভর্ নর 

হ োককলর র্তুর্ েমরকল্পর্ো তোই মিদযিোর্ হের্ হর্স্শকর্র ত্বরোমিত েুর্মর্ নি নোণ করকত হদে, যোর 

60 শতোংশ িযি োরকোরী  ল সোিওকে িো লং আইলযোন্ড হরইল হরোড (Long Island Rail Road, 

LIRR) এর যোত্রী।  

  

েূকি নর েমরকল্পর্োকক আকরো উন্নত ককর সম্মুকে অগ্রসর  ওেোর র্তুর্ েন্থো স্থোের্ করোর জর্য 

সম্প্রদোকের হর্স্কক োল্ডোর, সরকোমর একজজি এিং মর্ি নোমচত কি নকতনোকদর িকিয একোমিক িোকসর 

সিকিত কোজ এিং 100-র হিমশ মিটিংকের ের র্তুর্ এলোকো েমরকল্পর্োটি একসকে। আজককর 

হ োমিত েমরকল্পর্োটিকক সরকোমরভোকি েুর্মি নকিচর্ো করো  কি এিং আজককর হ োিণোটি ি ৃত্তর 

সরকোমর চলিোর্ প্রজিেোর একটি অংশ।  

  

"আমি মর্উ ইেকন মসটির কমিউিোর অমভজ্ঞতো েুর্ঃকল্পর্ো করমে। হের্ হর্স্শকর্ মর্উ 

ইেকনিোসীকদর হভোগোমি তোকদর প্রোেয র্ে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আিোকদর হের্ হর্স্শর্ 

কমিউিোর এিং প্রমতকিশী সম্প্রদোেগুমলকক অিক লো করোর মদর্ হশি। মর্উ ইেককনর হর্তৃিকৃের 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b5bb4b2a-ea20726b-b5b9b21f-000babda0106-867b1ce3492b1e14&q=1&e=e51bff45-ec6c-450b-b83f-f7dac73d396c&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.governor.ny.gov%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252F2021-11%252FPenn_Station_Rendering.pdf%26data%3D04%257C01%257CNaomi.Renek%2540mtacd.org%257C641b13b0a8434dba110008d99efbc109%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637715626409428629%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3D94mQ4s7E0Ze1BrZENyiHxuscduI%252BGDa6yE8nEAF8ixM%253D%26reserved%3D0


কোকে দরূদশী িোরণো এিং সো সী েদকক্ষ্ে প্রতযোমশত, এিং হের্ হর্স্শকর্ আিোর প্রস্তোমিত 

রূেোির টিক তোই অজনর্ ককর। েমরকল্পর্োটি মর্উ ইেকনিোসীকক অগ্রোমিকোর হদে, যোত্রী-

হকজিক ট্রোর্জজি অমভজ্ঞতো প্রদোর্ ককর এিং তোকদর প্রোেয দোরুণ এলোকো প্রদোর্ ককর। হের্ 

হর্স্শকর্ মিমর্কেোগ করোর অে ন  ল মর্উ ইেককনর ভমিিযকত মিমর্কেোগ করো যের্ আিরো হকোমভড 

হেকক েুর্রুদ্ধোর  কে আকরো হিকসই, িোসকযোগয শ র গকে তুলমে।"  

  

িতনিোর্ হের্ হর্স্শর্, েজিি হ মিজিেোকরর িযস্ততি ট্রোর্জজি হকি, লোগুেোমদনেো, জর্ এফ. 

হককর্মড এিং মর্ওেোকন মিিোর্িেকরর হেকক হিমশ যোত্রীকক হসিোদোর্ ককর। আিট্রোককর 

(Amtrak) কি নকোণ্ড র্তুর্ িেমর্ োর্ হট্রর্  কল (Moynihan Train Hall) স্থোর্োির করো হের্ 

হর্স্শর্কক হেকল সোজোকর্োর সুকযোগ প্রদোর্ ককর, প্রেি ভূগভনস্থ হলকভকলর মিশোল আেতর্ 

অেসোরণ ককর িূল কর্ককোস নকক প্রোকৃমতক আকলোর মদকক েুকল হদে, েুচরো মিিে এিং 

িযি োরকোরীর অর্যোর্য সুমিিো উন্নত ককর, মর্রোেত্তো ও সুরক্ষ্ো িজৃদ্ধ ককর, যোত্রী চলোচকলর এলোকো 

উকেেকযোগযভোকি িজৃদ্ধ ককর, প্রকিশ ও প্রস্থোকর্র েে প্রশস্ত ককর, এিং যোত্রীকদর জর্য হর্স্শকর্র 

িিযকোর চলোচল ও িোইকর তোকদর গিকিযর সোকে সংকযোগ স জতর ককর। হর্স্শকর্র 

েুর্মর্ নি নোকণর আর্ুিোমর্ক েরচ েে হেকক সোত মিমলের্ িোমকনর্ ডলোকরর িকিয  কি, এিং এটি 

মর্ি নোণ কোজ শুরু  ওেোর চোর হেকক েোাঁচ িেকরর িকিয  কি।  

  

আকশেোকশর এলোকোর মিকোকশর হক্ষ্কত্র, যো প্রকল্পটির অে নোেকর্ সো োযয করকি, গভর্ নর 

হ োককলর র্তুর্ প্রস্তোিটি এেকর্ো প্রকেোজর্ীে লোভ অজনর্ করকি মকন্তু েকূি নর েমরকল্পর্োকক 

উকেেকযোগযভোকি কমিকে আর্কি, এিং সম্প্রদোে ও েোিমলক হরলকির সুমিিো উকেেকযোগয 

েমরিোণ িজৃদ্ধ করকি। র্তুর্ েমরকল্পর্োটি কমিউমর্টি অযোডভোইজমর কমিটি ওেোমকনং গ্রুকের 

(Community Advisory Committee Working Group, CACWG) সুেোমরশ গ্র ণ ককর, যোরো 

এম্পোেোর হর্স্ি হডকভলেকিন্ট (Empire State Development, ESD), হিকট্রোেমলির্ 

ট্রোিকেোকিনশর্ অকেোমরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA), অযোিট্রযোক এিং 

মর্উ জোমস ন ট্রোর্জজকির (NJ Transit) েরোিশ ন মর্কে কোজ ককরকে। CACWG েুকরো মর্ি নোকণর সিে 

েমরকল্পর্োটি জোর্োকত েোককি, এিং প্রকল্পটি চূেোি করোর প্রজিেোে সম্প্রদোকের হর্স্কক োল্ডোর, 

ট্রোর্জজি, হিকসইতো ও েমরকল্পর্ো মিকশিজ্ঞ, এিং হসই সোকে অঞ্চলিযোেী হের্ হর্স্শকর্র 

িযি োরকোরীকদর সোকে সজিেভোকি জমেত করকত গভর্ নর MTA হক মর্কদনশর্ো মদকের্।  

  

হর্স্শর্টি েরু্ঃকল্পর্ো করো র্যোযয ট্রোর্জজি প্রজিেো মর্জিত করো ও অে ননর্মতক মিকোশ অজনর্ 

করোর িযোেোকর গভর্ নকরর অঙ্গীকোকরর অংশ। এটি ইর্স্ ব্রঙ্ককসর (হকো-অে মসটি, িমরস েোকন, 

েোকনকচর্স্োর, এিং  োন্টস েকেন্ট) আসন্ন হিকট্রো-র্ে ন হর্স্শর্গুমলর জর্য মিকশিভোকি 

সুমিিোজর্ক  কি, হের্ অযোকেকসর কোরকণ তোকদর মিডিোউর্ হেকক যোওেো আসোর সিে 50 

মিমর্ি েয নি হ্রোস  কি।  

  

র্তুর্ প্রস্তোকির িুেয বিমশষ্ট্যগুমল  ল:  

  

র্তুর্, বিশ্বিাম্বর্র হের্ ফোবিবলটট  

• একটি একক-কলকভকলর, মিগুণ-উচ্চতোর হট্রর্  ল বতমর ককর যো র্তুর্ জর্গণ 

হলকভকলর যোত্রীকদর চলোচকলর স্থোর্ মিগুণ ককর আর্ুিোমর্ক 123,000 িগ নফুি হেকক 



আর্ুিোমর্ক 250,000 িগ নফুি ককর এিং মিদযিোর্ হের্ হর্স্শকর্র জর্সিোকীণ ন, 

সঙ্কুমচত ও মভেেূণ ন েযোকসজওকে অেসোরণ ককর।  

• 450 ফুি লম্বো একটি সূয নোকলোমকত হট্রর্  ল অিভুনক্ত ককর যোর আকোর িেমর্ োর্ ও 

গ্রযোন্ড হসন্ট্রোকলর  লগুমল হজোেো মদকল তোর সিোর্।  

• চলোচকলর রোস্তো স জ ককর  

• েমরষ্কোর হদেো যোে এির্ প্রস্থোর্ ও প্রকিকশর লোইর্ বতমর ককর  

• প্ল্যোিফকি ন আকরো 18টি একেকলির িো মসাঁমে এিং আকরো 11টি এমলকভির যুক্ত ককর।  

  

ঘর্ত্ব কিায়  

• েূকি নর েমরকল্পর্ো হেকক 1.4 মিমলের্ িগ নফুি মিকোশ েোিোই ককর এিং প্রস্তোমিত ভিকর্র 

উচ্চতো হ্রোস ককর  

• 33তি সেকক এম্পোেোর হর্স্ি মিজল্ডংকের (Empire State Building) দৃশয রক্ষ্ো করকত 

র্তুর্ র্কশো মর্েন্ত্রণ প্রদোর্ ককর  

  

োিবলক হরলি ও িািাজজক হিিা  

• ~8 একর জর্সোিোরকণর স্থোর্ হযোগ ককর, যোর িকিয রকেকে 30,000 িগ নফুি প্ল্োজো যোর 

আকোর রককফলোর প্ল্োজোর সিতুল এিং প্রকতযক ভিকর্র সোইকি জর্সোিোরকণর স্থোর্ 

আলোদো ককর রোেো আিশযক ককর।  

• সম্প্রদোকের হর্তৃিেৃ ও হর্স্কক োল্ডোরকদর মর্কে একটি েোিমলক হরলি িোে হফোস ন 

(Public Realm Task Force) গির্ ককর, যো েোিমলক হরলি উন্নেকর্ অগ্রোমিকোর মদকে 

েমরকল্পর্ো করকি, এর অে নোের্ করকি েোিমলক হরলি ফোন্ড (Public Realm Fund), 

েুর্মর্ নি নোকণর প্রোেমিক িুর্োফো এই ফোকন্ডর জর্য মর্কিমদত  কি।  

• কমিউমর্টি ফযোমসমলটি স্থোর্ আিশযক ককর যো এলোকোে অমত প্রকেোজর্ীে সোিোজজক 

হসিোকক অগ্রোমিকোর মদকি, যোর মিকশি িকর্োকযোগ  কি মর্উ ইেককনর গ ৃ ীর্ িোর্ুি  

• িযোমডসর্ েেোর গোকডনকর্র (Madison Square Garden) জর্য িোটির মর্কচ 

হলোমডং/আর্কলোমডং বতমর ককর, সেক হেকক ট্রোক অেসোরণ ককর  

  

িাশ্রয়ী আিাির্  

• 1,800টি েয নি আিোমসক ইউমর্কির িযিস্থো রোকে, যোর িকিয 540টি স্থোেীভোকি সোশ্রেী  

• একটি আিোমসক ভির্ আিশযক ককর, হযেোকর্ 162টি স্থোেীভোকি সোশ্রেী ইউমর্ি েোককি 

- যো হের্ হর্স্শকর্র দমক্ষ্ণ সম্প্রসোরণ  কল হয েমরিোণ আিোসর্ অেসোমরত  কি তোর 

হেকক হিমশ  

  

োিবলক োর্জজট অোম্বেি ও হেয়ার্ন বিট  

• িোটির মর্কচর র্তুর্ কমরকডোরকক মসেে অযোমভমর্উ IND লোইর্ েয নি মিস্তৃত ককর, যোর 

ফকল 34তি মিি হ রোল্ড েেোর হর্স্শর্ (B, F, M, N, R, W লোইর্) হের্ হর্স্শর্ েয নি 

মিরোি ীর্ অযোকেস েোে  

• হের্ হর্স্শকর্র মিদযিোর্ প্রকিশেে প্রোে মিগুণ ককর 12 হেকক 20 ককর, এিং 

হডকভলেোরকদর জর্য ভির্ হেকক এিং ভির্ েয নি অমতমরক্ত সরোসমর সোিওকে প্রস্থোর্ 



ও প্রকিশেে যুক্ত করো আিমশযক ককর, ফলশ্রুমতকত অমতমরক্ত মভেযুক্ত প্রকিশেকের 

 র্ত্ব ও জর্সিোকীণ নতো হ্রোস ককর  

• এলোকোিযোেী সোইডওেোক প্রশস্ত ককর এিং 31তি, 32তি এিং 33তি মিিকক 

েেচোরীকদর অগ্রোমিকোর প্রদোর্ ককর এির্ হশেোডন মিি িোর্োকর্োর সুেোমরশ ককর  

• সুরমক্ষ্ত িোইক হলর্ হযোগ ককর এিং িোইক েোমকনং িযোেকভোকি িজৃদ্ধ ককর ও যোর্ েোমকনং 

হ্রোস ককর  

  

েিচারী-িান্ধি বিটম্বেে  

• র্তুর্ িোমণজজযক লমি িোর্োকর্োর আকোর সীিোিদ্ধ ককর  

• প্রকতযক ভিকর্র সোিকর্  40 শতোংশ "সজিে িযি োর" হযির্ েুচরো মিিে িো 

কমিউমর্টি ফযোমসমলটির জর্য রোেো আিশযক ককর  

  

MTA এর ভারপ্রাপ্ত প্রধার্ এিং প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা জোম্বর্া বলিার িম্বলর্, "েেটি 

সোিওকে মলেোর্, অগমণত িোস রুি, এিং শীঘ্রই  কত যোওেো চোরটি হরলেে মর্কে হের্ হর্স্শর্ 

শ করর িযস্ততি েমরি র্ ফযোমসমলটি, এিং হের্ হর্স্শর্ আেকগ্রড  ওেোর জর্য আিরো ককেক 

প্রজম িকর অকেক্ষ্ো করমে। আমি অতযি আর্জেত হয গভর্ নর ককেক দশককর মিলম্বকক হশি 

করোর মসদ্ধোি মর্কেকের্ এিং এের্ই হের্ হর্স্শর্কক হিরোিত করোর িযোেোকর আিোকদর হজোর 

মদকের্।"  

  

এম্পায়ার হেট হর্ম্বভলেম্বিম্বের প্রধার্ েবরচালর্া কি নকতনা এিং বর্ি না ী হর্েুটট 

কবিের্ার হকবভর্ ইউবর্ি িম্বলর্, "মিশ্বিোকর্র একটি হের্ হর্স্শর্ এিং েুর্রুজ্জীমিত 

আকশেোকশর এলোকো মর্কে গভর্ নর হ োককলর ভীিণ হকিল মর্উ ইেকন মসটি ও উত্তরেূি ন 

কমরকডোকরর যোত্রীকদর কমিউিোর অমভজ্ঞতোটি উন্নত করকি র্ো, িরং মর্উ ইেকন হর্স্কির 

অে ননর্মতক উন্নেকর্র হজোরদোর অর্ু িক ম কসকিও কোজ করকি। িোমণজজযক মিকোশ ও সরকোমর 

েমরি কর্র মিশ্রণ ভমিিযকতর হিকসই মিকোকশর জর্য একটি আদশ ন, এিং আগোিী অকর্ক 

দশককর জর্য হর্স্শকর্র আকশেোকশর এলোকোর িযিসোমেক হজলোর েুর্রুজ্জীির্ শুরু করকি 

এির্ এই েমরকল্পর্োটির জর্য আমি আিোকদর সরকোমর ও হিসরকোমর অংশীদোরকদর প্রশংসো 

করমে।"  

  

কংম্বগ্রিিোর্ হজম্বরাল্ড র্োর্লার িম্বলর্, "এই অঞ্চকলর জর্য হের্ হর্স্শর্ ও হগিওকে 

কতিো জরুমর তো হিোঝোর জর্য, এিং প্রকল্পটির েমরি র্ অংশকক হয অগ্রোমিকোর মদকত  কি হস 

িযোেোকর েমরষ্কোর মর্কদনশর্ো প্রদোকর্র জর্য আমি গভর্ নর হ োককলর প্রশংসো করমে। মকভোকি 

র্তুর্ এই গমতকক একটি ঐকযিতয-চোমলত হের্ হর্স্শর্ র্কশোে েমরণত করো যোে এিং িোি 

েয নোকে কোজ শুরু করো যোে তোর জর্য MTA, অযোিট্রযোক ও মর্উ জোমস ন ট্রোর্জজকির সোকে কোজ 

করকত আমি উমুে।"  

  

কংম্বগ্রিওিোর্ কোম্বরাবলর্ িোম্বলাবর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ োকল মর্উ ইেকনিোসীর গণ েমরি র্ 

এিং আঞ্চমলক কমিউিোরকদর প্রকেোজর্ীেতো েূরকণ ককিোর েমরশ্রি করকের্। আমি তোর সোকে, 

সম্প্রদোে সদসয, এিং সরকোকর আিোর স কিীকদর সোকে র্তুর্ হের্ হর্স্শকর্র জর্য সম্ভোিয 

হসরো র্কশো করকত কোজ চোমলকে যোকিো।"  



  

কংম্বগ্রিিোর্ বরবচ হটাম্বরি িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্কক একমিংশ শতোব্দীকত মর্কে আসোর সিে 

িহু আকগই  কেকে এিং এই প্রকল্পকক িোস্তকি েমরণত করোর জর্য আমি গভর্ নর হ োককলর 

প্রশংসো করমে। ব্রঙ্ককসর সোকে সংকযোগস  আিুমর্কোমেত হের্ হর্স্শর্টি কি নজীিী েমরিোরকদর 

জর্য কমিউকির সিে কিোকি এিং একই সোকে অমত প্রকেোজর্ীে চোকমর, স্বোস্থযকসিো ও মশক্ষ্ো 

মর্কে আসকি। িোর্সম্পন্ন ও মিশ্বস্ত গণ ট্রোর্জজি মর্উ ইেকনিোসীর প্রোেয এিং হের্ হর্স্শর্ যোকত 

আিোকদর শ করর ভমিিযকতর জর্য প্রস্তুত েোকক তো মর্জিত করকত গভর্ নর হ োককলর সোকে 

কোজ করোর জর্য উমুে।"  

  

বিম্বর্টর ব্র্োর্  ম্বয়লিোর্ িম্বলর্, "গভর্ নর হ োককলর সংকশোমিত এম্পোেোর হর্স্শর্ 

েমরকল্পর্োর হকিীে িকর্োকযোগ হয হের্ হর্স্শকর্র েুর্মর্ নি নোণ, যো িহু মদর্ আকগ  ওেো উমচত 

মেল, তো হদকে আমি অতযি আর্জেত।আমি মিকশি ককর সম্প্রদোে ও হর্স্কক োল্ডোরকদর জমেত 

করোর িযোেোকর গভর্ নকরর অঙ্গীকোকরর প্রশংসো করমে এিং আশোিোদী হয প্রকল্পটি আসজক্ত ও 

িোর্মসক হরোকগ ভুগকত েোকো িোর্ুকির জর্য এলোকোর জরুমর সিে নক আিোসর্ ও হসিোর 

প্রকেোজর্ হিিোকি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট ফাইর্োন্স কবিটটর (New York State Senate Finance Committee) 

প্রধার্ বিম্বর্টর বলজ ক্রুগার িম্বলর্, "আমি এটি হদকে েুমশ হয গভর্ নর হ োকল হের্ হর্স্শর্ 

এলোকোর েূকি নর েমরকল্পর্োটি ভোকলোভোকি হদকেকের্ এ ির্ সম্প্রদোে ও স্থোর্ীে কি নকতনোকদর মচিো 

শুকর্কের্। তোর র্তুর্ েমরকল্পর্ো অকর্ক হিমশ যেোে ন, এিং এটি প্রেকি প্রমতমদর্ হের্ হর্স্শকর্ 

যোতোেোতকোরী মর্উ ইেককনর কমিউিোরকদর প্রকেোজকর্র প্রমত িকর্োকযোগ হদে, হর্স্শর্ হেকক 

হভতকর ও িোইকর যোওেোর এিং একই সোকে হট্রর্ ও সোিওকের িকিয যোতোেোকতর উন্নত িযিস্থো 

ককর। আমি এই সম্প্রদোে, আিোকদর শ র ও আিোকদর অঞ্চকলর ভমিিযকতর জর্য হসরো হসরো 

েমরকল্পর্ো প্রদোর্ করকত গভর্ নর, তোর প্রশোসর্, কমিউমর্টি হর্স্কক োল্ডোরকদর সোকে কোজ করোর 

উমুে।"  

   

বর্উ ইয়কন হেট বিম্বর্ট কবিটট ও কম্বে নাম্বরেন্স, অম্বিাবরটটি, অোন্ড কবিের্ম্বির (New 

York State Senate Committee on Corporations, Authorities, and Commissions) 

প্রধার্ বিম্বর্টর বলওবর কিবর িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্ প্রককল্পর মদক েমরিতনর্ করোর সটিক 

মসদ্ধোি গ্র কণর জর্য, প্রকৃতেকক্ষ্ জরুমর যো অে নোৎ যোত্রী ও সম্প্রদোকের প্রকেোজর্ মিটিকে 

মিদযিোর্ হের্কক উন্নত করকত িকর্োকযোগ প্রদোকর্র কোরকণ আমি গভর্ নর হ োকল ও তোর দলকক 

ির্যিোদ জোর্োকত চোই। আমি েুমশ হয মতমর্ যেোে ন  র্ত্ব, সকি নোচ্চ সোশ্রেী আিোসর্ এিং র্তুর্ 

হের্ হর্স্শকর্র চোরেোকশ সি নোমিক অযোকেস মর্জিত করোর জর্য তোৎক্ষ্মণক জর্সোিোরকণর 

শুর্োমর্ িোরো সম্প্রদোকের িতপ্রকোকশর ক্ষ্িতো িজৃদ্ধ ককরকের্।"  

  

বিম্বর্টর হকবভর্ টিাি িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্ িহুমদর্ িকর লং আইলযোন্ড ও মর্উ ইেকন মসটির 

িকিয অমত জরুমর অে ননর্মতক ও সোিোজজক সংকযোগ স্থোের্ ককরকে। এই অতযোিশযকীে 

েমরি র্ হকি আেকগ্রড ও েুর্রুজ্জীমিত করো একটি সোিোরণ িুজদ্ধর েদকক্ষ্ে যো আিোকদর 

অঞ্চকল িযোেক অে ননর্মতক সুমিিো মর্কে আসকি এিং প্রমতমর্েত হের্ হর্স্শকর্র উের 

মর্ভনরশীল লং আইলযোকন্ডর  োজোর  োজোর িোমসেোকদর জীির্ উন্নত করকি। আমি মর্উ ইেকনকক 



হকোমভড-19 ি োিোরীর উত্তরকোকল আকরো িজিতু  কে গকে তুলকত সো োযয করোর জর্য এটি 

এিং অর্যোর্য গুরুত্বেূণ ন অিকোিোকিো প্রককল্প গভর্ নর হ োককলর সোকে কোজ করোর জর্য উমুে।"  

  

বিম্বর্টর অোর্া এি. কােলার্ িম্বলর্, "লং আইলযোকন্ডর অমিিোসীরো ককেক দশক িকর হের্ 

হর্স্শকর্ েুি েোরোে অিস্থোর মশকোর  কেকে, এিং সিসযোগুমল একতো িযোেক হয সরল সংেোর 

মদকে হসগুমলর সিোিোর্ করো যোকি র্ো। সম্পূণ ন র্তুর্ হের্ হর্স্শকর্র লক্ষ্য হযটি লোে লোে মর্উ 

ইেকনিোসীর প্রমতমদকর্র কমিউি র্োিকীেভোকি উন্নত করকি, হসটি আিোকদর অঞ্চকলর রূে 

েোকে মদকি, এিং হযক তু আিরো ি োিোরীর যুগ হেকক আকরো ভোকলোভোকি েুর্গ নির্ করকত চোই 

তোই এর অগ্রসর  কত  কি অমত দ্রুত। আমি মিশ্ব-িোকর্র গণ ট্রোর্জজি অিকোিোকিোকত এই 

রূেোিরকোরী মিমর্কেোকগর িোিযকি েূকি নর প্রজকমর ভুল সংকশোির্ করকত তোর মভশকর্র জর্য 

গভর্ নর হ োচুকলর প্রশংসো করমে, এিং আমি এই প্রকল্পকক সফলভোকি হশি করোর জর্য জমেত 

সকল হর্স্কক োল্ডোরকদর সোকে কোজ করোর জর্য উমুে।"  

  

বিম্বর্টর জর্ ব্রুকি িম্বলর্, "লং আইলযোকন্ডর অে নর্ীমত ও আিোকদর জীির্িোরোর জর্য হের্ 

হর্স্শকর্ হয কমিউিোর ট্রযোমফক প্রিোম ত  ে তো অতযোিশযকীে। একমিংশ শতোব্দীর হের্ 

হর্স্শকর্র লক্ষ্য, যো হদকশর অিকোিোকিো িূলিকর্র আদশ ন হিকর্ চকল, তো িোস্তিোেকর্র জর্য যো 

সিসিে প্রকেোজর্ মেল তো  ল শজক্তশোলী, হযোগয এিং স কযোমগতোিূলক হর্তৃত্ব। হযসি 

সম্প্রদোেকক এটি হসিোদোর্ ককর তোকদর হযোগয ট্রোর্জজি  োি লক্ষ্যিোত্রো েুর্ঃকল্পর্োে গভর্ নর 

হ োককলর অঙ্গীকোকরর জর্য আমি তোকক ির্যিোদ মদকে হশি করকত েোরকিো র্ো।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর বরচার্ন গটবির্ িম্বলর্, "মিদযিোর্ হের্ হর্স্শর্কক েুর্রোে করোকক 

অগ্রোমিকোর ককর গভর্ নর হ োককলর মসদ্ধোিকক, এিং এটি সটিকভোকি সম্পোদর্ মর্জিত করকত 

স্থোর্ীে সম্প্রদোে ও হর্স্কক োল্ডোরকদর সোকে কোজ করকত তোর অঙ্গীকোরকক আমি স্বোগত 

জোর্োই।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর জুবি বগ্রবফর্ িম্বলর্, "আমি কৃতজ্ঞ হয গভর্ নর কযোমে হ োকল লং 

আইলযোকন্ডর যোত্রীকদর সম্মুকে রোেকের্ এিং র্তুর্ হের্ হর্স্শর্ প্রস্তোকির িোিযকি হের্ 

হর্স্শর্কক অগ্রোমিকোর প্রদোর্ করকের্। অযোকসম্বমল হজলো 21 এ িোস করো িহু মর্েমিত LIRR 

কমিউিোকরর কোকে আমি শুর্মে হয হের্ হর্স্শর্কক অগ্রোমিকোর প্রদোর্ প্রকেোজর্। যোতোেোকতর 

জর্য হয িযেিহুল েরচ  ে, তোর িদকল যোত্রীকদর একটি মর্রোেদ এিং মর্ভনরকযোগয কমিউি 

প্রদোর্ করকত  কি এিং অমিক আকলো, অমিক স্থোর্ এিং আকরো অযোকেস প্রদোকর্র জর্য হের্ 

হর্স্শর্ উন্নত করো  কল তো যোত্রীকদর স্বজস্তর কোরণ  কি। যমদও আিোকদর দোরুণ হগিওকে এিং 

হের্ সম্প্রসোরণ প্রকল্প আকে, তকি আিোকদর কোকে এির্ একটি প্রস্তোি েোকো অতযোিশযকীে যো 

হের্ হর্স্শর্ এিং আকশেোকশর এলোকোকক আিোকদর যোত্রীকদর জর্য যকেষ্ট্ হযোগয করকত 

িকর্োকযোগ প্রদোর্ করকি, হযেোকর্ MTA, ESD, যোত্রী ও সংমিষ্ট্ সম্প্রদোকের িকিয সিকিত প্রকচষ্ট্োর 

জর্য সম্প্রদোকের িতোিত অিভুনক্ত করো  কি।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর হির্ বিম্বয়ল িম্বলর্, "লং আইলযোকন্ডর কমিউিোরকদর স্বোগত জোর্োকি এিং 

লং আইলযোকন্ডর েূি ন প্রোি স  সকল এলোকোর কমিউিোকরর জর্য একটি জরুমর েমরি র্ হকি 



 কে উিকি এির্ একটি েুর্ঃকমল্পত হের্ হর্স্শর্ বতমরকত তোর সো সী মর্ণ নোেক মসদ্ধোকির জর্য 

আমি গভর্ নর হ োককলর প্রশংসো করমে।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর িাইম্বকল হিম্বর্ম্বর্ম্বটা িম্বলর্, "হযক তু হের্ হর্স্শর্ অযোকেস ও আিোর 

ব্রঙ্কস র্োগমরককদর হিকট্রো-র্ে ন িযি োর ককর মিডিোউর্ িযোর্ োিকর্ সরোসমর সংকযোকগর সুকযোগ 

আসন্ন, আমি শুি ুএটি আশো করকিো হয এির্ একটি ফযোমসমলটি বতমর  কি যো মিকশ্বর এক র্ম্বর 

শ করর উেকযোগী৷ িতনিোকর্ মিদযিোর্ হের্ হর্স্শকর্র স্থোকর্ একটি আিুমর্ক মদকর্র হট্রর্  ল 

িোর্োকর্োর লকক্ষ্যর জর্য আমি গভর্ নর হ োককলর প্রশংসো করমে। এটি সকল র্োগমরককর জর্য 

সুমিিোজর্ক  কি এিং মর্উ ইেককনর মিশোলতোর সোকে সোিঞ্জসযেূণ ন  কি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অোম্বিেবল কয়টট ও কম্বে নাম্বরের্, অম্বিাবরটটজ অোন্ড কবিেম্বন্সর 

প্রধার্, অোম্বিেবলম্বিোর এবি েবলর্ িম্বলর্, "আিোকদর অঞ্চকলর িোমসেোকদর জীির্ 

জীমিকো ও অে নর্ীমতর জর্য গণ েমরি র্ অতযোিশযকীে। হের্ হর্স্শকর্র সংেোর মর্উ ইেকন 

মসটিকত যোতোেোত ককর, যোর িকিয হের্ হর্স্শর্ অযোকেস সম্পূণ ন  কল হিকট্রো-র্কে নর যোত্রীরো 

অিভুনক্ত  কি, এির্ 500,000 কমিউিোকরর জীির্যোত্রোর িোর্কক উকেেকযোগযভোকি েমরিতনর্ 

করকি। এেোেোও এটি মিেরীত কমিউিোরকদর সিে নর্ করকি, যোর ফকল মর্উ ইেককনর চোকমরর 

িোজোর ও অে নর্ীমত সুমিিোপ্রোপ্ত  কি। যোত্রী আকি নণ ও িকর রোেো মর্ভনর ককর হের্ হর্স্শকর্র 

িকতো িুেয  োিকক রূেোিমরত করো যোকত এটি গ্রো ককদর হট্রকর্ উিো েোেোও অর্য হসিো প্রদোর্ 

করকত েোকর।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর হটইলর র্াবল নং িম্বলর্, "আিোর সম্প্রদোকের র্োগমরক এিং লং আইলযোকন্ডর 

সকল অমিিোসী প্রমতমদর্ হের্ হর্স্শকর্ যোতোেোত ককরর্। এটি দোরুণ একটি সংিোদ হয হের্ 

হর্স্শর্ িযি োরকোরী প্রকতযক কমিউিোর একদি র্তুর্ অতযোিুমর্ক হর্স্শর্ িোরো ভমিিযকত 

শ কর স্বোগত  কত েোরকিো। এটি মর্উ ইেকন হর্স্কির জর্য দোরুণ একটি হ োিণো!"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর চাল নি লোবভর্ িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্ ও তোর আকশেোকশর এলোকোে 

দরূদৃটষ্ট্সম্পন্ন উন্নেকর্র জর্য আমি গভর্ নর হ োকল ও তোর দলকক সযোলুি করমে।কের্ হর্স্শকর্র 

িতনিোর্ রুগ্ন ও সঙ্কুমচত রূে িোরো লং আইলযোকন্ডর অমিিোসীরো িহুমদর্ িকর সিসযোে েেকে, 

সম্পূণ ন  ওেোর ের র্তুর্ ট্রোর্জজি হকিটি শ কর আসো যোওেো করোর জর্য দোরুণ একটি 

অমভজ্ঞতো প্রদোর্ করকি।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর হর্র্ার হিম্বয়জ িম্বলর্, "সরোসমর হের্ হর্স্শকর্ যোওেো একটি হিকট্রো-র্ে ন 

লোইর্ ওকের্স্কচষ্ট্োকরর কমিউিোরকদর মর্উ ইেকন মসটির গিকিয হে ৌঁেোকত আকরো উেোে প্রদোর্ 

করকি এিং একই সোকে ওকের্স্কচর্স্োর ও মর্উ ইেকন মসটির অে নর্ীমতকক সিদৃ্ধ করকি। আিোকদর 

িোমসেোরো িযোেকভোকি উন্নত কমিউি সুকযোকগর সিযি োর করকি। গভর্ নর হ োকল ও আিোকদর 

স কিী হর্স্কির মিিোেককদর জর্য আিোকদর কৃতজ্ঞতো, যোরো MTA এর সোকে মর্রলসভোকি কোজ 

ককর উকদযোগটির প্রচোর ককরকের্ যো আগোিী 100 িের আিোকদর অঞ্চলকক প্রভোমিত করকি।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর বফল রাম্বিাি িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্  ল লং আইলযোকন্ডর অমিিোসী ও 

আিরো মর্উ ইেকনকক যো প্রদোর্ করকত েোমর তোর সংকযোজক অতযোিশযকীে সমিস্থল, মকন্তু মিগত 



িেরগুমলকত এটি প্রমতমদর্ এর হসিো গ্র ণকোরী  োজোর  োজোর কমিউিোরকক েয নোকপ্তর কি হসিো 

প্রদোর্ ককরকে। সম্প্রসোমরত হরল িোরণক্ষ্িতো ও যোত্রী-হকজিক অমভজ্ঞতোর জর্য গভর্ নকরর 

েমরকল্পর্ো  ল আিোকদর চোওেো সিমকেু এিং আিোর হজলোর প্রমত তোকদর প্রমতজিেোশীলতো ও 

হসিোর জর্য আমি তোর প্রশোসকর্র প্রশংসো করমে।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর জজর্া এল. বিবলটট িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্ প্রকল্প ও আকশেোকশর মিকোশ 

মর্কে গভর্ নর হ োককলর েুর্িূ নলযোেকর্র জর্য আমি তোর প্রমত কৃতজ্ঞ। েমরি র্ হকিটির 

উন্নেকর্ এির্ হকিীভূত ও সুমচমিত প্রকচষ্ট্ো অতযোিশযকীে। এটি আিোকদর দোরুণ শ কর 

ভ্রিকণর হক্ষ্কত্র কমিউিোর অমভজ্ঞতো দোরুণ উন্নত করকি।"  

  

অোম্বিেবলম্বিোর র্োর্ হকায়াটন িম্বলর্, "হের্ হর্স্শকর্র সম্পূণ ন সংেোর িহু মদর্ আকগই 

 ওেো উমচত মেকলো। গভর্ নর হ োককলর সংকশোমিত েমরকল্পর্ো হসই প্রকেোজর্কক অগ্রোমিকোর 

প্রদোর্ ককর এিং একই সোকে জর্সোিোরকণর স্থোকর্র স্বল্পতোর িকতো সমতযকোকরর সম্প্রদোে 

সিসযোকক মিকিচর্ো ককর। একটি আিুমর্ক, স্বোগতকোরী, অযোকেসকযোগয  োি মর্উ ইেকনিোসীর 

প্রোেয যো তোকদর জর্য র্কশো করো  কি, এিং এই লক্ষ্যকক িোস্তিোের্ করকত গভর্ নকরর সোকে 

কোজ করোর জর্য আমি উমুে।"  

  

িোর্ াটর্ িম্বরার হপ্রবিম্বর্ে হগইল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "অমত জরুমর হের্ হর্স্শর্ উন্নের্ 

হয অগ্রসর  কে এিং প্রমতকিশী এলোকোে হর্স্কির েমরকল্পর্োে এটি অগ্রোমিকোর েোকি তো 

হ োিণোর জর্য আমি গভর্ নর হ োককলর প্রশংসো করমে। হের্ হর্স্শকর্র উন্নের্ িহু মদর্ আকগই 

 ওেো উমচত মেল এিং এটি আিোকদর অঞ্চকলর ট্রোর্জজি অিকোিোকিো উন্নত করকি। 

েমরকল্পর্োটির অে নোের্, উমুক্ত স্থোর্, সিকিত কোজ এিং সম্প্রদোকের সোকে জমেত  ওেোর 

িযোেোকর হর্স্কির সোকে কোজ করোর জর্য আমি উমুে।"  

  

ব্র্ঙ্কি িম্বরার হপ্রবিম্বর্ে রুম্বির্ বর্য়াজ জুবর্য়র িম্বলর্, "আমি র্তুর্ কমিউিোর-ফোর্স্ন 

মিশ্বিোকর্র হের্ হর্স্শকর্র জর্য গভর্ নর হ োককলর লকক্ষ্যর প্রশংসো করমে। আিুমর্ক অে নর্ীমতর 

প্রকেোজকর্র কেো িোেোে হরকে, েমরকল্পর্োটি প্রমতমদকর্র কমিউিোররো হযসি সিসযোর সম্মুেীর্ 

 র্ তোর উদ্ভোির্ী সিোিোর্ অিভুনক্ত করকে এিং আিোকদরকক হকোমভড-19 ি োিোরী হেকক হসকর 

উিকত সো োযয করকি। হের্ হর্স্শর্ অযোকেস আসন্ন  ওেোর ফকল, যো েূি ন ব্রঙ্ককস চোরটি র্তুর্ 

হিকট্রো-র্ে ন হর্স্শর্ মর্কে আসকি, েমরকল্পর্োটি ব্রঙ্ককসর অমিিোসীকদর জর্য একটি স কজ 

অযোকেস করো যোে, মর্রোেদ ও িযি োরকোরী-িোিি একটি হট্রর্  কলর অযোকেস প্রদোর্ করকি।"  

  

র্ািাউ কাউবের বর্ি না ী লরা বকউরার্ িম্বলর্, "আমি েুর্ঃকমল্পত হের্ হর্স্শর্ হেকক সুমিিো 

েোকি লং আইলযোকন্ডর এির্ লোে লোে অমিিোসীর জর্য প্রকল্পটিকক একটি অগ্রোমিকোর িোর্োকর্োর 

জর্য গভর্ নর হ োকলকক ির্যিোদ জোর্োকত চোই। আমি মিশ্বোস কমর হের্ হর্স্শকর্র সংেোর 

িহুমদর্ আকগই  ওেো উমচত মেল এিং র্কশোর এইসি েমরিতনর্ গির্ প্রজিেোকক ত্বরোমিত 

করকি।"  

  



িাম্বফাক কাউবে বর্ি না ী বেভ হিম্বলার্ িম্বলর্, "লং আইলযোকন্ডর অমিিোসী ও সকল মর্উ 

ইেকনিোসীর এির্ একটি হের্ হর্স্শর্ প্রোেয যো মিশ্বিোকর্র েমরি র্ ফযোমসমলটি। েমরি র্ 

উন্নের্ ও স্মোিন মিকোকশর উের িকর্োকযোগ প্রদোকর্র হক্ষ্কত্র েমরকল্পর্োটি সটিক।"  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবে বর্ি না ী জজন লোটটিার িম্বলর্, "আিরো হের্ হর্স্শর্ অযোকেকসর 

জর্য অিীর আগ্রক  অকেক্ষ্ো করমে, এিং এের্ হের্ হর্স্শর্ েুর্মর্ নি নোকণর হ োিণো আিোকদর 

উৎসো কক িজৃদ্ধ করকে।সোউন্ড হশোকরর কোকে িসিোসরত ওকের্স্কচর্স্োকরর িোমসেোকদর 

যোতোেোকতর জর্য এটি মিশোল এক অজনর্ এিং িহু মদর্ িকরই এর প্রকেোজর্।গভর্ নকরর 

েমরকল্পর্ো হের্ হর্স্শর্ অযোকেসকক আকরকিোে অগ্রসর করকে এিং এই কমিউিোরকদর 

সুপ্রোেয মিশ্বিোকর্র আিুমর্ক হট্রর্  ল প্রদোর্ করকে।আমি গভর্ নর ও MTA এর প্রমত প্রকল্পটিকত 

তোকদর ককিোর েমরশ্রকির জর্য কৃতজ্ঞ।"  

  

কাউজন্সলম্বিোর হকবভর্ রাইবল িম্বলর্, "গভর্ নর হ োককলর আজককর হ োিণো 12তি হজলোে 

আিোর সম্প্রদোকের জর্য েমরি র্ সুকযোগ ও অযোকেস উন্নত করকত গভর্ নর ও তোর প্রশোসকর্র 

অঙ্গীকোরকক েুর্রোে মর্জিত ককর। আমি হের্ হর্স্শর্ েুর্মর্ নি নোকণর হক্ষ্কত্র তোর মভশকর্র 

প্রশংসো করমে, যো একটি উমুে ও স কজ িযি োরকযোগয হট্রর্  ল মর্কে আসকে। হের্ হর্স্শর্ 

অযোকেস সচল  কল, এটি সোিওকে অিকোিোকিোকত মকেু জরুমর মিমর্কেোগ প্রদোর্ করকি, যো এির্ 

হসিো উন্নেকর্ সো োযয করকি যো আিোকদর র্োগমরককর প্রোেয এিং যোর উের তোরো মর্তয মর্ভনর 

ককর। এটিকক িোস্তকি েমরণত করকত গভর্ নর ও MTA এর সোকে কোজ করোর জর্য আমি উমুে।"  

  

বরম্বয়ল এম্বেট হিার্ন অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (Real Estate Board of New York, REBNY) 

হপ্রবিম্বর্ে হজিি হুইলার্ িম্বলর্, "হের্ হর্স্শকর্র হভতকর এিং চোরেোকশ অমভজ্ঞতো উন্নত 

করকল শ করর লোে লোে িোমসেো ও ট্রোর্জজি যোত্রীরো সুমিিোপ্রোপ্ত  কি। হসই েকে অগ্রসর  ওেোর 

জর্য এিং একই সোকে  মিকশ্বর সি হেকক গুরুত্বেূণ ন েমরি র্ হকিগুমলর একটির স্মোিন, 

ট্রোর্জজি-িুেী মিকোকশর জর্য গভর্ নর হ োকল প্রশংসোর দোমিদোর।"  

  

োটনর্ারবেে ফর বর্উ ইয়কন বিটটর হপ্রবিম্বর্ে (Partnership for New York City) ও 

প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা কোিবরর্ ওয়াইল্ড িম্বলর্, "প্রিোর্ এই ট্রোর্জজি হকি ও আকশেোকশর 

এলোকোর েরু্মি নকোশ অকর্ক প্রকেোজর্ এিং এই প্রকেোজর্ িহুমদকর্র। আিরো আিোকদর শ র ও 

অঞ্চকলর ভমিিযকতর জর্য অমত জরুমর প্রকল্পটি অগ্রসর করোকত দ্রুত েদকক্ষ্ে হর্ওেোর জর্য 

গভর্ নর হ োকলকক ির্যিোদ জোর্োই।"  

  

বর্উ ইয়কন বিজল্ডং কংম্বগ্রম্বির হপ্রবিম্বর্ে ও প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা কাম্বল না এ. বিিুরা 

িম্বলর্, "আিরো যমদ হের্ হর্স্শর্কক েুর্গ নির্ র্ো কমর তো কল মর্উ ইেকন কেকর্ো তোর েূণ ন 

কোয নকোমরতো অজনর্ করকি র্ো। মর্উ ইেকন িোসীর এির্ একটি মিশ্বিোকর্র হট্রর্  োি প্রোেয যো 

শ করর প্রোণকককি তোকদর স্বোগত জোর্োকি, যোর হিকট্রো-র্ে ন সম্প্রসোরণ এিং হগিওকে হপ্রোগ্রোকির 

হেকক হিমশ যোত্রী িোরণক্ষ্িতো আকে। হের্ হর্স্শর্ েুর্মর্ নি নোকণর জর্য মর্উ ইেকন মিজল্ডং 

কংকগ্রস গভর্ নর হ োচুকলর অঙ্গীকোকরর প্রশংসো ককর, যোর িকর্োকযোকগর হকিমিে ু ল 

আকশেোকশ একটি প্রোণিি সম্প্রদোে রোেো, সোশ্রেী আিোসর্ বতমর করো, জর্সোিোরকণর জর্য 

উমুক্ত স্থোর্ িজৃদ্ধ করো ও সোইডওেোকক মভে কিোকর্ো এিং িযোর্ োিকর্র   িোইকরর মর্উ 



ইেকনিোসীর মিরোি ীর্ যোতোেোত মর্জিত করোর জর্য হ রোল্ড হেোেোকরর সোকে সংকযোগ স্থোের্।   

গির্  ল হকোর্ও সিসযো হেকক হির  ওেোর হসরো উেোে, এিং র্তুর্ হের্ হর্স্শর্টি আিোকদর 

েুর্ি নোসর্ যোত্রোর িুেয গিিয  কি।"  

  

বিউবর্বিোল আটন হিািাইটট অফ বর্উ ইয়ম্বকনর (Municipal Art Society of New York) 

হপ্রবিম্বর্ে এবলজাম্বিি হগাল্ডবের্ িম্বলর্, "আিরো অতযি আর্জেত হয গভর্ নর হ োকল 

এম্পোেোর হর্স্শর্ কিকপ্ল্ে প্রকল্পকক অগ্রসর করোর সিে মিদযিোর্ হের্ হর্স্শর্ এিং অর্যোর্য 

জর্স্বোে নকক সোিকর্ রোেকের্।একটি িোজজনত, সুসঙ্গত ও কোয নকর হট্রর্ হর্স্শর্ মর্উ ইেকন মসটির 

প্রোেয, যো একটি দৃঢ় এিং মচিোশীল েোিমলক হরলি র্কশো ও জর্গকণর সোকে গভীর সিিোে 

িোরো সষৃ্ট্ িহুিুেী প্রমতকিশী এলোকো িোরো সিমে নত  কি।"  

  

বরজজওর্াল প্ল্োর্ অোম্বিাবিম্বয়েম্বর্র (Regional Plan Association, RPA) হপ্রবিম্বর্ে ও 

প্রধার্ বর্ি না ী কি নকতনা টি রাইট িম্বলর্, "গভর্ নর হ োককলর হের্ হর্স্শর্ সংেোর ও 

সম্প্রসোরকণ অগ্রসর  ওেোর মসদ্ধোি, প্রজকম একিোর েোওেো যোে এির্ সুকযোগ অজনকর্ তোর 

হর্তৃত্ব এিং অঙ্গীকোর প্রদশ নর্ ককর। RPA হগিওকে প্রকল্পটির মর্ি নোণ ও হের্ হর্স্শর্ 

হিরোিতকক িহু দশক িকর সিে নর্ ককরকে, এিং সোম্প্রমতক হভোকির ফল হদেোে হয জর্গণও 

এটি সিে নর্ ককর। এের্ সোিকর্ এমগকে যোওেোর সিে; যত দ্রুত সম্ভি অমত গুরুত্বেূণ ন 

প্রকল্পটির সকল উেোদোকর্র কোজ সম্পন্ন করো আিোকদর জর্য প্রকেোজর্। এক সোকে কোজ 

করকল, সকল মর্উ ইেকনিোসী এিং সম্পূণ ন হিকট্রোেমলির্ অঞ্চকলর জর্য একটি আকি নণীে, 

মর্রোেদ, আিুমর্ক, স কজ অযোকেস করো যোে এিং সিমিত হের্ হর্স্শর্ সম্ভি।"  

  

োই-হেট োন্সম্বোম্বটনের্ কোম্বম্পইম্বর্র বর্ি না ী েবরচালক হরম্বর্ হরর্ল্ডি িম্বলর্, 

"আকরো ভোকলো অযোকেস ও উন্নত চলোচকলর িযিস্থোস  িযি োরকোরী-িোিি ও স্বোগত হের্ হর্স্শর্ 

মর্কে তোর লক্ষ্য অগ্রসর করোর জর্য আিরো গভর্ নর হ োককলর প্রশংসো করমে। গভর্ নর হ োকল 

হদমেকেকের্ হয মতমর্ হর্স্কক োল্ডোর ও জর্সোিোরকণর জমেত  ওেো ও িত গ্র কণ রোজজ আকের্। 

সম্পূণ ন অঞ্চকলর ট্রোর্জজি ও চলোচকলর প্রকেোজর্ হিিোকত হের্ হর্স্শকর্র জর্য একটি সোমি নক 

েমরকল্পর্ো ও লক্ষ্য িোস্তিোের্ করকত মর্উ ইেকন ও মর্উ জোমস নর গভর্ নরিে, অযোিট্রযোক, 

হিকট্রোেমলির্ ট্রোিকেোকিনশর্ অকেোমরটি এিং মর্উ জোমস ন ট্রোর্জজকির সোকে কোজ করোর জর্য 

আিরো উমেু।"  

  

MTA এর োি নাম্বর্ে বিটটম্বজর্ি অোর্ভাইজবর কবিটটর (Permanent Citizens 

Advisory Committee, PCAC) বর্ি না ী েবরচালক বলিা র্োগবলয়ার্ িম্বলর্, " আকরো 

আকি নণীে ও িযি োরকোরী-িোিি হের্ হর্স্শর্ যোত্রীকদর জর্য ভোকলো এিং অঞ্চকলর জর্য ভোকলো, 

এিং আিরো েুমশ হয গভর্ নর হ োকল এই উন্নের্কক তোমলকোর শীকি ন উন্নীত করকের্। লং 

আইলযোন্ড হরল হরোড এিং হিকট্রো-র্কে নর কমিউিোরকদর একটি একটি মিশ্বিোকর্র হট্রর্  ল প্রোেয, 

এিং  োডসর্ র্দীর েজিকির যোত্রীর যোরো মর্উ জোমস ন ট্রোর্জজি  কে আকসর্ এিং র্তুর্ হযসি 

যোত্রী হের্ হর্স্শর্ সম্পণূ ন  কে হগকল আসকি তোকদরও।কযক তু আকরো হিমশ িোর্ুি অমফকস মফকর 

যোকে, তোকদর প্রেি েেে  ওেো উমচত ট্রোর্জজি যোত্রো। তোরো যের্ হট্রকর্র জর্য অকেক্ষ্ো করকি 

তের্ িহু সুমিিোলোভস  র্োিোর জর্য একটি স্বোগত ও মর্রোেদ স্থোর্ মর্জিত করো তোকদর এেোকর্ 

মফমরকে আর্কত সো োযয করকি।তোরো, এিং হের্ হর্স্শকর্ আসো যোওেো করো সোিওকে যোত্রীরো 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=89b4fe57-d62fc710-89b60762-000babd9fa3f-e55fe0d3efe6d094&q=1&e=24bfe992-2931-4b35-995b-43e4e51da872&u=https%3A%2F%2Frpa.org%2Fwork%2Freports%2Fmetro-area-issues-survey-2


র্তুর্ প্রকিশেে ও েেচোরীর স্থোর্ হেকক সুমিিো লোভ করকি, হযগুমল সকল জমেত 

হর্স্কক োল্ডোকরর প্রকোমশত িত অর্ুযোেী মর্ি নোণ করো  কি। মর্উ ইেকন মসটিকত প্রকিকশর ের 

কমিউিোররো প্রেি হযই স্থোর্টি হদেকি তো আকি নণীে  ওেো উমচত, এিং আিরো র্তুর্ হের্ 

হর্স্শকর্র েমরকল্পর্োে হসটি হদেকত েোই। যোত্রীকদর মচিো ককর করো এইসি যেোসিকে উন্নের্ 

হদেোর জর্য আিরো উমেু এিং তো একটি হদেোর িকতো জজমর্সই  কি।"  

  

বিজল্ডং অোন্ড কর্িাকের্ হের্ি কাউজন্সল অফ হগ্রটার বর্উ ইয়ম্বকনর (Building and 

Construction Trades Council of Greater New York) হপ্রবিম্বর্ে গোবর লািারিারা 

িম্বলর্, "হের্ হর্স্শর্কক একমিংশ শতোব্দীর েমরি র্ ও সুকযোকগর হককি রূেোিমরত করোর 

েমরকল্পর্োটি আিোকদর েমরশ্রিী িযিসোেী েুরুি ও িম লোকদর জর্য সুমিিোস  অগমণত িিযমিত্ত 

কযোমরেোর বতমর করকি এিং মিমর্কেোগ িজৃদ্ধ করকি যো হকিল মর্উইেককনর অে নর্ীমতকক 

েুর্রুদ্ধোকরর েকে মর্কে যোকি র্ো িরং আিোকদর ভমিিযৎও গির্ করকি। আিরো গভর্ নর 

হ োকলকক এই উচ্চোকোঙ্ক্ষী েমরকল্পর্ো অগ্রসর করোর হক্ষ্কত্র তোর কোয নকর হর্তৃকত্বর জর্য 

ির্যিোদ জোর্োই এিং মর্উইেকন মসটির এই হগিওকে মর্ি নোকণ কোজ করোর জর্য প্রস্তুত আমে।"  

  

32BJ এর হপ্রবিম্বর্ে কাইল ব্র্োগ িম্বলর্, "আিোকদর 32BJ সদসযরো এম্পোেোর হর্স্শর্ 

কিকপ্ল্ে প্রস্তোির্ো সিে নর্ ককর, আিরো মিশ্বোস কমর আিোকদর িোমণজজযক হকি এিং েমরি র্ 

অিকোিোকিোকত মিমর্কেোকগর িোিযকি এটি মর্উ ইেকন মসটির আত্মমিশ্বোস েুর্গ নির্ করকি। 

আিরো েুমশ হয হর্স্ি এির্ একটি েমরকল্পর্োকক অগ্রসর করকে হযটি  ভির্ হসিো কিীকদর 

জর্য শত শত ভোকলো ফলপ্রসূ িজমুরর চোকমর এিং অমত প্রকেোজর্ীে সোশ্রেী আিোসর্ বতমর 

করকি িকল আিরো প্রতযোশো করমে, এিং আিরো এই গুরুত্বেূণ ন এইসি সুমিিোকক িোস্তকি েমরণত 

করকত অংশীদোমরত্ব চোমলকে যোওেোর জর্য উমেু।"  

  

িোর্ াটর্ কবিউবর্টট হিার্ন 4 (Manhattan Community Board 4) এর  প্রধার্ হলাম্বয়ল 

কার্ ন িম্বলর্, "েূকি ন প্রস্তোমিত এই েমরকল্পর্োর অর্যোর্য অংশ হেকক হের্ হর্স্শর্কক একটি 

মিশ্বিোকর্র ফযোমসমলটি িোর্োকর্োর জর্য প্রকেোজর্ীে উন্নের্ হয গভর্ নকরর অগ্রোমিকোর হস িযোেোকর 

িযোর্ োির্ কমিউমর্টি হিোডন 4 েুিই উৎসোম ত।আকরো হিশ মকেু সিসযো রকেকে যোর িযোেোকর 

মিমভন্ন এর্টিটি ও স্থোর্ীে সম্প্রদোকের সোকে মিশদ আকলোচর্ো প্রকেোজর্  কি, এিং আিরো হসই 

সি আকলোচর্োর অংশ  ওেোর জর্য উমুে।"  

  

   

এম্পায়ার হেট হর্ম্বভলেম্বিে িম্পম্বকন  

  

এম্পোেোর হর্স্ি হডকভলেকিন্ট  ল মর্উ ইেককনর প্রিোর্ অে ননর্মতক মিকোশ একজজি। ESD এর 

মিশর্  কে একটি উন্নত এিং িিিি নিোর্ অে নর্ীমত প্রমতষ্ঠো করো, র্তুর্ কি নসংস্থোর্ এিং 

অে ননর্মতক সুকযোকগর বতমরকরণ উৎসোম ত করো, হর্স্ি এিং তোর মিউমর্মসেযোমলটিস রোজস্ব 

িজৃদ্ধ করো এিং মস্থমতশীল ও বিমচত্রযিে স্থোর্ীে অে নর্ীমত অজনর্ করো। ঋণ, অর্ুদোর্, িযোে 

হিমডি এিং অর্যোর্য িরকর্র অে ননর্মতক স োেতো িযি োকরর িোিযকি মর্উ ইেকন হর্স্কি 

কি নসংস্থোর্ সটৃষ্ট্ শুরু করো এিং উন্নত কমিউমর্টিকক স োেতো করোর জর্য ESD িযজক্তগত 

িযিসোে মিমর্কেোগ িজৃদ্ধ করোর প্রকচষ্ট্ো চোলোকে। এেোেোও গভর্ নর কযোমে হ োককলর মরজজওর্োল 



ইককোর্ওমিক হডকভলেকিন্ট কোউজিলস (Regional Economic Development Councils) এিং 

"আমি মর্উ ইেকনকক ভোকলোিোমস (I LOVE NY)," এই হর্স্কির সিকচকে আদশ ন ভ্রিণ িযিস্থোর 

ব্রযোকন্ডর িোককনটিং তত্ত্বোিিোর্ করোর প্রোেমিক প্রশোসমর্ক একজজি  কে ESD। আঞ্চমলক 

কোউজিল এিং এম্পোেোর হর্স্ি হডকভলেকিন্ট সম্পককন আকরো তকেযর জর্য, অর্ুগ্র  ককর 

www.regionalcouncils.ny.gov এিং www.esd.ny.gov হদেুর্।  

  

হিম্বোেবলটর্ োন্সম্বোম্বটনের্ অম্বিাবরটট িম্পম্বকন  

  

হিকট্রোেমলির্ ট্রোিকেোকিনশর্ অকেোমরটি  ল উত্তর আকিমরকোর সি নি ৃৎ েমরি র্ হর্িওেোকন, 

এটি লং আইলযোন্ড, দমক্ষ্ণেূি ন মর্উ ইেকন হর্স্ি ও কোইকর্টিকোকির িিয মদকে ইউ ইেকন মসটির 

চোরেোকশর 5,000 িগ নিোইল এলোকোে 15.3 মিমলের্ িোর্ুিকক হসিোদোর্ করকে। MTA 

হর্িওেোকনটিকত রকেকে হদকশর সি নি ৃৎ িোস মিি এিং িোমকনর্ যুক্তরোকের সকল ট্রোর্জজি 

িযিস্থোর সজম্মমলত সংেযোর অমিক সোিওকে এিং কমিউিোর হরলগোমে। MTA এর েমরচোলর্োকোরী 

একজজিগুমল  ল MTA মর্উ ইেকন মসটি ট্রোর্জজি (MTA New York City Transit) , MTA িোস 

(MTA Bus), লং আইলযোন্ড হরল হরোড, হিকট্রো-র্ে ন হরলকরোড, এিং িত মব্রকজস অযোন্ড িোকর্লস 

(MTA Bridges and Tunnels)।মর্রোেদ, েমরেন্ন এিং কোয নকর গণ েমরি র্ সংিোি MTA 

মিিোর্  ল মর্উ ইেকন মসটি হিকট্রোেমলির্ এলোকোর প্রোণশজক্ত, এটি লোে লোে িোমসেোকক েুকরো 

অঞ্চকলর সোংেৃমতক, মশক্ষ্োিূলক, কি নসংস্থোর্ ও অে ননর্মতক সুকযোকগর সোকে সংযুক্ত ককর।  

  

কবিউবর্টট অোর্ভাইজবর কবিটট ওয়াবকনং গ্রুম্বের িোোম্বর  

CACWG গটিত  ে িযোর্ োির্ কমিউমর্টি হিোডন 4 ও 5, স্থোর্ীে মর্ি নোমচত কি নকতনো, ESD, 

িোমসেোকদর প্রমতমর্মি, মর্উ ইেককনর মিউমর্মসেোল আিন হসোসোইটি, ট্রোই-হর্স্ি ট্রোিকেোকিনশর্ 

কযোকম্পইর্, 34তি মিি েোিনর্োরমশে, গ্রযোন্ড হসন্ট্রোল েোিনর্োরমশে, মর্উ ইেককনর মিজল্ডং অযোন্ড 

কিট্রোকশর্ হট্রডস কোউজিল, 32BJ, িযোর্ োির্ হচম্বোর অফ কিোস ন (Manhattan Chamber of 

Commerce), ট্রোিকেোকিনশর্ অেোরকর্টিভস (Transportation Alternatives), REBNY, উই 

অযোক্ট ফর এর্ভোেরর্কিন্টোল জোমর্স্স (We Act for Environmental Justice) এিং অর্যোর্য 

হর্স্কক োল্ডোর।  
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