
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল, মাবফন, ও লোমন্ট অঞ্চম্বলর গণ পবরি র্ িেিস্থায় প্রদত্ত হফডাম্বরল 

অি নায়ম্বর্র িোপাম্বর চুক্তি হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

MTA, NJ ট্রার্ক্তিট, ও কাইম্বর্টটকাট বডপাটনম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটনের্স  ট্রার্ক্তিট 

এম্বিক্তন্সগুবলর ির্ে প্রদত্ত অি নায়র্, ম ামারী-সংক্রান্ত রািস্ব হলাকসার্ হমটাম্বে 

সা ায্ে করম্বি 

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল, থিল মাথিন, এবং হর্ড লযামন্ট আজকক্ ট্রার্জজট বযবস্থার যাত্রীসংখ্যা ও 

রাজকের ঐথি াথসক্ ম ামারী-সংক্রান্ত হলাক্সার্ প্রশথমি ক্রকি অঞ্চকলর জর্য ক্ংকেস প্রদত্ত 

অসাধারণ হিডাকরল জরুথর ত্রাণ ি থবকলর উপবণ্টকর্র বযাপাকর চুজি হ াষণা ক্করকের্।  

  

আলাপ-আকলাচর্ার পর, হেটগুথল এক্মি  কেকে হয ি থবকলর আর্ুমাথর্ক্ 10.85 থবথলের্ 

মাথক্নর্ ডলার থর্উ ইেকক্নর জর্য, 2.66 থবথলের্ মাথক্নর্ ডলার থর্উ জাথস নর জর্য এবং 474 

থমথলের্ মাথক্নর্ ডলার ক্াইকর্টটক্াকটর জর্য িাক্কব।  

  

ি থবলটট, যা প্রদার্ ক্করকে ক্করার্াভাইরাস হরস্পন্স অযান্ড থরথলি সাথিকমন্ট অযাকপ্রাথপ্রকেশন্স 

অযাক্ট, 2021 (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act, 2021, 

CRRSAA) এবং আকমথরক্ার্ হরথিউ িযার্ অযাক্ট (American Rescue Plan Act, ARPA), েীকৃ্থি 

হদে হয ম ামারীর সব নাথধক্ ক্ষথিেস্তকদর মকধয ট্রাইকেট এলাক্া রকেকে এবং এসব হেকট 

অবথস্থি হদকশর সব নব ৃৎ সাবওকে, ক্থমউটার হরল ও বাস হসবা যাকি ো াঁটাই, লম্বা সামথেক্ েুটট, 

ও চরম হসবার বযা াি এড়াকি পাকর হসজর্য িাকদর প্রকোজর্ীে থরকসাস ন প্রদার্ ক্কর। এসব 

ট্রার্জজট একজজন্সগুথল থর্জিি ক্কর হয অিযাবশযক্ীে ক্মীরা যাকি হযখ্াকর্ িাকদরকক্ সব নাথধক্ 

প্রকোজর্, িারা হসখ্াকর্ িাক্কি পাকর এবং এই অি নাের্ িাকদর দী নকমোদী পুর্ব নাসর্ ও 

হটক্সইিা সমি নকর্ সা াযয ক্রকব।  

  

"আথম হপ্রথসকডন্ট বাইকডর্, থসকর্কটর সংখ্যাগথরষ্ঠ হর্িা শুমার, থসকর্টর জজথলব্র্যান্ড, এবং 

স্পস্পক্ার হপকলাথসকক্ এই অথি প্রকোজর্ীে পথরব র্ অি নাের্ থর্জিি ক্রার জর্য ধর্যবাদ 

জার্াকি চাই," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ ইেক্ন থসটট এবং ট্রাইকেট অঞ্চল ম ামারী হিকক্ 

সম্পূণ ন পুর্রুদ্ধার ক্রকি পারকব র্া যথদ আমাকদর ট্রার্জজট একজজন্সগুথল প্রথিথদর্ লাখ্ লাখ্ 

মার্ুষকক্ ক্ায নক্রভাকব ও দক্ষিার সাকি থর্উ ইেক্ন থসটটর হভিকর-বাইকর পথরব র্ র্া ক্কর। 

আমার স ক্মী গভর্ নরকদর সাকি অকর্ক্গুথল উৎপাদর্শীল আকলাচর্ার িলািল থ কসকব, 

আথম খ্ুথশ হয আমরা এক্টট চুজিকি হপ ৌঁকেথে যা সবার জর্য লাভজর্ক্  কব।"  



  

"আমাকদর অঞ্চকলর অি ননর্থিক্ পরু্রুদ্ধাকরর জর্য আমাকদর গণ পথরব র্ বযবস্থার হিকক্ আর 

থক্েুই অথধক্ গুরুত্বপণূ ন র্ে। এই চুজি দ্বারা, আমরা অথিস হিরি ক্মীকদর জর্য এক্টট 

থর্ভনরকযাগয ও থর্রাপদ ক্থমউট থর্জিি ক্রকবা," গভর্ নর বফল মাবফন িম্বলর্। "আথম 

হপ্রথসকডন্ট বাইকডর্, স্পস্পক্ার হপকলাথস, থসকর্কটর সংখ্যাগথরষ্ঠ হর্িা শুমার, এবং থর্উ জাথস নর 

ক্ংকেশর্াল হডথলকগশর্কক্ এই বযাপাকর িাকদর হর্িৃকত্বর জর্য, এবং গভর্ নর হ াক্ল ও 

লযামন্টকক্ আমাকদর অঞ্চকলর পথরব র্ হর্টওোক্ন শজিশালী ক্রকি থর্উ জাথস নর সাকি ক্াজ 

ক্রার জর্য ধর্যবাদ জার্াজি।"  

  

"আজকক্ রাকি ক্াইকর্টটক্াট, থর্উ ইেক্ন ও থর্উ জাথস নর মধযক্ার চুজি আমাকদর অঞ্চকলর জর্য 

দারুণ সংবাদ," গভর্ নর হর্ড লোমন্ট িম্বলর্। "এটট থর্জিি ক্কর হয এখ্র্ আমাকদর 

হেটগুথলর গণ পথরব র্ বযবস্থা, যা ম ামারীর িকল মারাত্মক্ আথি নক্ ক্ষথির সম্মখু্ীর্  কেকে, 

পুর্রুদ্ধাকরর সমি নর্ ক্রার জর্য হিডাকরল অি নাের্ উপলভয আকে। আথম গভর্ নর হ াক্ল ও 

মাথিনকক্ এটট পয নন্ত ক্রকি িাকদর সমকবি ক্াকজর জর্য ধর্যবাদ জার্াজি।"  
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