অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2021

গভর্রন কোবি হ াচুল

গভর্রন হ াকল বর্উ ইয়কন আইলোন্ডারম্বের র্তু র্ আিাস - UBS এবরর্ার বিতা হকম্বে
উম্ববাধর্ করম্বলর্

র্তু র্ 19,000-আসম্বর্র UBS এবরর্া সাবিক
ন 1.3 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর হিলমন্ট পাকন
পুর্গঠর্
ন প্রকম্বের একটে প্রধার্ মাইলিলক
র্তু র্ LIRR এলমন্ট-UBS এবরর্া হেেম্বর্র কাজ সম্পন্ন ম্বয়ম্বে
হমাে প্রকেটে 10,000 কমসংস্থার্
ন
সৃটি করম্বি, 2.7 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলার অিনর্বতক
ন
কমকাণ্ড
ন
সৃটি করম্বি িম্বল প্রতোো করা ম্বে
র্তু র্ এবরর্ার েবি পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্
র্তু র্ এবরর্ার এবরয়াল বভবডও হেখা যাম্বি এখাম্বর্
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ UBS এথরর্া খুকল হেওয়ার হ াষণা থেকলর্, যা থর্উ ইয়ক্ন
আইলযান্ডারকের (New York Islanders) লং আইলযাকন্ড কর থিথরকয় আর্কে। র্তু র্ এথরর্াটি
সাথেক্
ন 1.3 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর হেলমন্ট পাক্ন পুর্গঠর্
ন প্রক্কের (Belmont Park
Redevelopment Project) এক্টি প্রধার্ মাইলিলক্, প্রক্েটি 43 এক্র স্বেেযেহৃত পাথক্নং
লিকক্ প্রধার্ ক্রীড়া ও আথতকিয়তা গন্তকেয রূপান্তথরত ক্রকে। থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডার থক্
েকলর র্তু র্ র ওয়ার পাশাপাথশ, UBS এথরর্াকত েেরজুকড় ক্র্সািন , লাইভ থেকর্াের্ এেং
অর্যার্য অর্ুষ্ঠার্ কে। হেলমন্ট পাক্ন পুর্গঠর্
ন প্রক্কের ভথেষযৎ পযাকয়
ন িাক্কে এক্টি
350,000 েগি
ন ু ি গন্তেয থেকর্াের্ এেং খুচরা থেক্রক্রর ক্মকেক্স, এক্টি 250-চাথের হ াকিল ও
ক্থমউথর্টি হসন্টার।উপরন্তু, আসন্ন মাসগুথলকত জর্সাধারকণর জর্য েুইটি পুর্োথসত
ন
স্থার্ীয়
পাক্ন পুর্রায় খুকল হেওয়া কে। প্রক্কের সক্ল উপাোকর্র থর্মাণ
ন র্াসাউ ক্াউথন্টকত 10,000
ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি ক্রকে, 2.7 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াণ্ড
ন
সৃটি ক্রকে েকল
প্রতযাশা ক্রা কে।
"আজ থর্উ ইয়ক্ন এেং আইলযান্ডাকসরন জর্য এক্টি থেরাি স্মারক্ থের্ ক্ারণ আমরা থেশ্বমাকর্র
র্তু র্ UBS এথরর্ার থিতা হক্কি উকবাধর্ ক্রলাম," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "র্তু র্ ক্কর
পুর্গটঠত
ন
হেলমন্ট পাকক্নর প্রিম ধাপ, যা ক্রীড়া, থেকর্াের্, খুচরা থেক্রক্র ও আথতকিয়তার জর্য

আন্তজনাথতক্ভাকে স্বীক্ৃত গন্তেয কয় উঠকে। থর্উ ইয়ক্ন যখর্ হক্াথভড ম ামারী হিকক্ হসকড়
উঠকে, তখর্ আগামী প্রজন্মগুথলর জর্য আঞ্চথলক্ অির্ীথত
ন
হজারোর ক্রা এেং পযির্
ন েৃক্রি
ক্রার জর্য হেলমন্ট পাক্ন অতযন্ত স ায়ক্ কে।"
হলিম্বের্োন্ট গভর্রন ব্রায়ার্ হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্, "র্তু র্ UBS এথরর্ার উকবাধর্ শুধু
আইলযান্ডাসকের
ন
জর্য োরুণ র্য়, েরং হেলমন্ট পাকক্নর সংস্কার র্াসাউ ক্াউথন্ট সম্প্রোকয়র
জর্য সুন্দর এক্ সংকযাজর্ কে। র্তু র্ প্রক্েটি এলাক্ায় থেকর্াের্ ও অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াণ্ড
ন
আর্কে এেং এটিকক্ ক্রীড়া হিকক্ শুরু ক্কর আথতকিয়তা পযন্ত
ন সক্ল থক্েুর আন্তজনাথতক্
হক্ন্দ্র োর্াকে, আথম র্তু র্ এথরর্াকক্ ক্াযক্র
ন
কত হেখার জর্য উেগ্রীে কয় আথে।"
2017 সাকল হ াথষত, হেলমন্ট পাক্ন পুর্গঠর্
ন প্রক্েকত (Belmont Park Redevelopment
Project) রকয়কে সম্প্রোয় ও জর্সাধারকণর জর্য উকেখকযাগয সুথেধা, হযমর্ এলমকন্ট এক্টি
র্তু র্ লং আইলযান্ড হরল হরাড (Long Island Rail Road, LIRR) হেশর্, যা কে প্রায় 50 েেকরর
মকধয প্রিম র্তু র্ পূণক্ালীর্
ন
LIRR েকপজ। 2024 সাকলর মকধয, প্রক্েটি 3,200 র্তু র্
পূণক্ালীর্
ন
ক্মসংস্থার্
ন
ধারণ, োথষক্
ন অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াকণ্ড
ন
858 থমথলয়র্ মাথক্নর্ ডলার
উৎপাের্, এেং আঞ্চথলক্ অির্ীথতর
ন
জর্য থমথলয়র্ থমথলয়র্ ডলার র্তু র্ োথষক্
ন ক্র রাজস্ব সৃটি
ক্রকে েকল প্রতযাশা ক্রা যাকে।
র্তু র্ LIRR এলমন্ট হেের্
লং আইলযান্ড হরল হরাড এলমন্ট হেশর্, প্রায় 50 েেকরর মকধয প্রিম র্তু র্ LIRR হেশর্,
হসোর জর্য খুকল হেওয়া কে 20 র্কভম্বর, শথর্োর, যা UBS এথরর্াকত থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাকসরন
করর মাকঠ প্রিম হখলারও থের্। এলমন্ট-UBS এথরর্া হেশর্টি প্রারথিক্ভাকে এলমন্ট পযন্ত
ন
পূেগামী
ন
হসো প্রোর্ ক্রকে, UBS এথরর্া ও হেলমন্ট পাকক্ন হসো প্রোর্ ক্রকে যার থর্জস্ব
খণ্ডক্ালীর্ হেশর্ও চালু িাক্কে।
পক্রিমগামী েযািিম খু
ন লকল পকরর গ্রীকে হেশকর্র পথরকষো োড়কে৷ হসই সমকয়, হেশর্টি
স্থার্ীয় সম্প্রোকয়র জর্য পূণ-সমকয়র
ন
সারা েেকরর পথরকষো শুরু ক্রকে এেং UBS এথরর্া এেং
হেলমন্ট পাকক্নর ইকভন্টগুথলকত পক্রিমগামী যাতায়াকতর পথরকষো প্রোর্ ক্রা শুরু ক্রকে।
হ ম্পকেড, অকয়োর হে, হপািন হজিারসর্ এেং রর্ক্র্কক্ামা শাখায় হেলমকন্টর পূকে ন
েসোসক্ারী লং আইলযান্ডোসীরা প্রিমোকরর মকতা ইকভকন্ট সরাসথর এক্টি আসকর্র রাইড
পাকের্। এটি ভ্রমকণর সময় ক্থমকয় হেকে এেং লং আইলযাকন্ড যার্জি ক্মাকত সা াযয ক্কর গণ
পথরে র্ েযে ার ক্কর এমর্ ইকভকন্ট অংশগ্র ণক্ারীকের সংখযা েৃক্রি ক্রকে েকল আশা ক্রা
কে।
উভয় েযািিম সম্পূ
ন
ণ ন কল, র্তু র্ হেশকর্ অন্তভুক্ত
ন
কে ক্যাকর্াথপ স েুটি 12-ক্ার-েী উচ্চন
স্তকরর েযািিম, ন আকমথরক্ার্স উইি থডকজথেলীটিজ আইকর্র সাকি সঙ্গথতপূণ থলিি,
ন
এক্টি
পিচারীকের ওভারপাস, USB চাক্রজংন হেশর্, হ ে পকয়ন্ট, থর্রাপত্তা ক্যাকমরা, হেকর্র আগমকর্র
তিয স থডক্রজিাল থচহ্ন, ওয়াই-িাই এেং শীতক্ালীর্ ঝকড়র সময় তু ষার ও েরি মুক্ত িাক্া
থর্ক্রিত ক্রকত োিিকমরন ক্ংক্রক্রকি এমকেড ক্রা এক্টি অতযাধুথর্ক্ তু ষার গলাকর্ার েযেস্থা।

পুর্িাবসত
ন
এলমন্ট হরাড পাকন এিং হ র্ড্রিকসর্ অোবভবর্উ পাকন
সাথেক্
ন প্রক্কের অংশ থ কসকে, থর্উ ইয়ক্ন এথরর্া পািন র্ারস (New York Arena Partners) এলকমন্ট
পাক্নকক্ (Elmont Road Park) সংস্কার ক্রকে এেং হ র্ক্রিক্সর্ অযাথভথর্উ পাকক্নর (Hendrickson
Avenue Park) উন্নয়র্ ক্রকে। এলমন্ট হরাড পাকক্নর পথরক্ের্া স্থার্ীয় সম্প্রোকয়র সাকি 2019 সাকলর
এথপ্রকলর এক্টি আকয়াক্রজত পথরক্ের্া ওয়াক্নশকপ োথসন্দাকের প্রেত্ত ধারণার উপর থভথত্ত ক্কর ততথর
কয়কে। সম্পূণ ন ওয়ার পর, এলমন্ট হরাড পাকক্ন িাক্কে এক্টি র্তু র্ েহু েযে াকরর ক্রীড়া মাঠ,
সংস্কারক্ৃত োকস্কিেল ও যান্ডেল হক্ািন , এক্টি পথরথধজুকড় াাঁিার পি, এক্টি র্তু র্ প্রাপ্তেয়স্ককের
থিিকর্স স্থার্, র্তু র্ হখলার মাঠ ও পাথর্কত হখলার স্থার্, সংস্কারক্ৃত েসার এলাক্া, উন্নত আকলার েযেস্থা
ও থর্রাপত্তা েযেস্থা, এেং ADA সুথেধা। হ র্ক্রিক্সর্ অযাথভথর্উ পাকক্নর উন্নয়কর্র মকধয রকয়কে উন্নত
আকলার েযেস্থা।

এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) প্রধার্ ব ম্বসম্বি
মম্বর্ার্ীত হকবভর্ ল িম্বলর্, "যখর্ থর্উ ইয়ক্ন হেি তার েুয়ার পুর্রায় খুকল থেকে, তখর্
র্তু র্ UBS এথরর্া ও এলমন্ট আইলযান্ড লং আইলযান্ড হরল হরাড হেশর্ উকবাধর্ ল এক্টি
পথরষ্কার োতনা হপ্ররণ হয লং আইলযান্ড েযেসার জর্য হখালা আকে। থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাকসরন
র্তু র্ করর মাঠ ও লাইভ থেকর্াের্ অর্ুষ্ঠাকর্র হভর্ুয থ কসকে, UBS এথরর্া অঞ্চকলর পযির্
ন ও
অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াকণ্ড
ন
উকেখকযাগয েৃক্রি সৃটি ক্রকে। পযির্
ন ও আথতকিয়তা হেকির অির্ীথতর
ন
জর্য গুরুত্বপূণ এেং
ন
হেলমন্ট পাকক্নর পুর্গঠর্
ন এলাক্াটিকক্ প্রধার্ থেকর্াের্ গন্তেয থ কসকে
রূপান্তথরত ক্রকে।"
এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমম্বন্টর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার ও হপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িান ী
কমকতন
ন
া ব ম্বসম্বি মম্বর্ার্ীত হ াপ র্াইে িম্বলর্, "ক্কয়ক্ েের ধকর সম্প্রোকয়র হর্তা ও
হেক্ক াল্ডারকের সাকি উন্মুক্ত, সমকেত পথরক্ের্ার পর, আমরা র্তু র্ UBS এথরর্ার থিতা
হক্কি উকবাধর্ ক্রলাম, এটি এক্টি থেশ্বমাকর্র ক্রীড়া ও থেকর্াের্ গন্তেয যা থক্ ভক্ত ও থর্উ
ইয়ক্নোসীর জর্য েী স্থায়ী
ন
স্মৃথত সৃটি ক্রকে। লং আইলযাকন্ডর ভথেষযৎ উজ্জ্বল ক্ারণ পুর্গটঠত
ন
হেলমন্ট পাক্ন র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
ও ক্র রাজস্ব সৃটি ক্রকে যা অঞ্চকলর অিনর্থতক্
ন
থেক্াশ শুরু
ক্রকে।"
বর্উ ইয়কন আইলোন্ডাম্বসরন স -মাবলক জর্ হলম্বডবক িম্বলর্, "এটি আমাকের থেকশষাথধক্ার
হয আমরা ভক্ত ও অঞ্চলজুকড় থর্উ ইয়ক্নোসীকের সাকি উেযাপর্ ক্রকো যখর্ থর্উ ইয়কক্নর
র্তু র্ লযান্ডমাক্ন আজকক্ খুলকে। আমরা ধর্যোে থেক্রে গভর্রন হ াক্ল, থর্োথচত
ন
ক্মক্তন
ন া, এেং
আমাকের সম্প্রোকয়র হসইসে সেসযকক্ যারা আজকক্র থের্কক্ োস্তকে পথরণত ক্রকত ক্কঠার
পথরশ্রম ক্করকের্।"
র্োের্াল বক বলগ (NHL) কবমের্ার গোবর হিেমোর্ িম্বলর্, "আথম গভর্রন হ াক্ল, থর্উ
ইয়ক্ন আইলযান্ডাস, ন তাকের ভক্তগণ, সরক্াকর ও হেসরক্াথর খাকত আমাকের অংশীোরকের
অথভর্ন্দর্ জার্াকত চাই, যাকের স্বপ্ন, ক্কঠার পথরশ্রম ও অঙ্গীক্ার আজকক্র ঐথত াথসক্
থের্কক্ সিে ক্করকে। েহু েের ধকর আইলযান্ডাসরা
ন এক্টি প্রিম হশ্রণীর, অতযাধুথর্ক্ এথরর্াকক্
থর্কজকের করর মাঠ েলকত পারার স্বপ্ন হেকখকে। আজকক্, হসই স্বপ্ন সথতয ল।"

োবলংন হপ্রাম্বজক্ট হডম্বভলপম্বমম্বন্টর স প্রবতষ্ঠাতা হজি উইলপর্ ও বরচাডন ব্রাউর্
িম্বলর্, "UBS এথরর্া উকবাধকর্র সময় টিম ও স্ককির সাকি োাঁড়াকত হপকর আমরা অতযথধক্
গথেত।
ন গভর্র,
ন এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট ও অথিস অি হজর্াকরল সাথভনকসকসর থর্কেথেত
ক্মী, এমর্ স্থার্ীয় থর্োথচত
ন
ক্মক্তন
ন া যারা এই স্থার্ীয় সম্প্রোয়কক্ রূপান্তরক্ারী যুগান্তক্ারী
সরক্াথর-হেসরক্াথর অংশীোথরত্বকক্ সমির্ন ক্করকের্ তাকের প্রথত আমাকের অসংখয ধর্যোে।"
UBS আম্বমবরকাস হপ্রবসম্বডন্ট েম র্ারাটেল িম্বলর্, "আমরা থেকশ্বর আথিক্,
ন থেকর্াের্ ও
ক্রীড়া রাজধার্ীকত প্রজকন্ম এক্োরই পাওয়া যায় এমর্ সুকযাকগর অংশ কত হপকর অতযন্ত
গথেত।
ন হেকশর মুখয হভর্ুযকত UBS-র র্াম হেখকত পাওয়া অতযন্ত আক্ষণীয়,
ন
এেং আমরা UBS
এথরর্াকক্ ভক্তকের, সম্প্রোকয়র এেং আইলযান্ডাস জাথতর
ন
জর্য োস্তকে পথরণত ক্রা পািন র্াস ন
পথরোকরর অংশ কত হপকর ক্ৃতজ্ঞ।"
ওক বভউ গ্ৰুম্বপর প্রধার্ বর্িান ী কমকতন
ন
া টেম বলউম্বয়ক িম্বলর্, "আমরা এই সপ্তা াকন্ত
ভক্তকের UBS এথরর্াকত স্বাগত জার্াকত হপকর অতযন্ত আর্ক্রন্দত। এক্েম র্তু র্, অতযাধুথর্ক্
থশে ভের্টি সঙ্গীকতর জর্য োর্াকর্া ও থক্র জর্য থর্থমতন কয়কে এেং এই এলাক্ায় অথবতীয়
অথভজ্ঞতা প্রোর্ ক্রকে। ধর্যোে গভর্রন হ াক্ল ও থর্উ ইয়ক্ন হেিকক্, আমাকের েল ও এই
প্রক্কের প্রথত তাকের অপথরসীম সমিকর্র
ন
জর্য।"
প্রায় েুই েের ধকর, এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট এেং থর্উ ইয়ক্ন হেলমন্ট পািন র্াস ও
ন তাকের
স কযাগী থর্উ ইয়ক্ন এথরর্া পািন র্াস, ন ওক্ থভউ গ্ৰুকপর এক্টি হযৌি উকেযাগ, থর্উ ইয়ক্ন
আইলযান্ডাস ও
ন হজি উইলপর্, হেলমন্ট পুর্গঠর্
ন প্রক্েকক্ চাথলত ক্করকের্ এক্টি ক্কঠার ও
স্বে জর্গকণর পযাকলাচর্া
ন
প্রক্রক্রয়ার মধয থেকয়, যার মকধয থেল 12টি গণ থমটিং এেং শুর্াথর্
এেং স্থার্ীয় সংগঠর্ ও হেক্ক াল্ডারকের মকধয চলমার্ থমটিং। স্থার্ীয় ক্মক্তন
ন া, সম্প্রোকয়র
সেসয এেং প্রক্কের ক্থমউথর্টি অযাডভাইজথর ক্থমটির মতামত প্রক্কের প্রথতটি ধাকপ েযেহৃত
কয়কে, যার মকধয রকয়কে র্তু র্ এলকমন্ট-UBS এথরর্া LIRR হেশর্ এেং এলমন্ট হরাড পাকক্নর
সংস্কার। 2019 সাকলর গ্রীকে, প্রক্েটি এম্পায়ার হেি হডকভলপকমকন্টর পথরচালর্া পষে,
ন
ফ্র্যাঞ্চাইক্রজ ওভারসাইি হোডন (Franchise Oversight Board) এেং পােথলক্ অিথরটিজ ক্করাল
হোডন (Public Authorities Control Board) হিকক্ এর সরক্াথর অর্ুকমাের্ লাভ ক্কর।
বরম্বপ্রম্বজম্বন্টটেভ হেগবর বমকস িম্বলর্, "আথম থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাসকক্
ন লং আইলযাকন্ড
পুর্রায় স্বাগত জার্াকত হপকর হরামাক্রঞ্চত। র্তু র্ হেথডয়ামটি ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি ক্রকে এেং
স্থার্ীয় অিনর্থতক্
ন
সুকযাগ েৃক্রি ক্রকে।এোড়াও, এলমকন্ট র্তু র্ LIRR হেশর্, প্রায় 50 েেকর
প্রিম র্তু র্ হেশর্, আকরা গণ পথরে কর্র সুকযাগ প্রোর্ ক্রকে যা থর্উ ইয়ক্নোসীর ক্মকেকে
ন
যাতায়াত স জ ক্রকে এেং UBS এথরর্াকত র্যাযয যাতায়াকতর সুকযাগ থর্ক্রিত ক্রকে।"
হেে বসম্বর্ের বলরয় কমবর িম্বলর্, "োথয়ত্বশীল, সম্প্রোকয়র হর্তৃকত্ব ওয়া অিনর্থতক্
ন
থেক্াশ থর্উ ইয়ক্নকক্ থিথরকয় আর্ার জর্য অতযােশযক্ীয়, এেং আথম এই সমথিত ক্াজটি থর্কয়
আর্ক্রন্দত যা হেলমন্ট পাকক্ন অেথস্থত 1.1 থেথলয়র্ মাথক্নর্ ডলাকরর েহু েযে াকরর অতযাধুথর্ক্
UBS এথরর্া হখালার মকধয থেকয় আইলযান্ডাসকের
ন
লং আইলযাকন্ড কর হিরা হেখার জর্য ক্ুইন্স
ও র্াসাউকক্ এক্কে একর্কে।এর হপেকর্ অকর্ক্ ক্াজ ক্রকত কয়কে, থক্ন্তু আমরা অেকশকষ

হশষ সীমা অথতক্রম ক্রথে এেং অঞ্চল ও হেকি অিনর্থতক্
ন
েৃক্রি হেখার জর্য উেগ্রীে কয়
আথে। আথম প্রশংসা ক্রথে ও অথভর্ন্দর্ জার্াক্রে গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল, এম্পায়ার হেি
হডকভলপকমন্ট েল, হমকোপথলির্ োন্সকপাকিন শর্ অকিাথরটি (Metropolitan Transportation
Authority,MTA)/LIRR হর্তৃত্ব, UBS এথরর্া অংশীোরগণ, উইলপন্স, জর্ হলকডথক্, সংগটঠত
শ্রকম আমাকের েন্ধুগণ, সরক্াকর আমার স ক্মীকের, এেং সেকিকক্ গুরুত্বপূণ অযাডভাইজথর
ন
ক্াউক্রন্সকলর সম্প্রোকয়র হর্তাকের এেং অর্যার্যকের যারা এলাক্ার মযাো
ন সংরেণ ও রো ক্কর
আমাকের হেি ও সম্প্রোয়কক্ অগ্রসর ক্রার স্বপ্ন োস্তোয়র্ ক্রার জর্য থক্ ক্রা প্রকয়াজর্ হস
েযাপাকর অেস্থার্ থর্কয়কের্ ও ক্িা েকলকের্। র্তু র্ এলমন্ট LIRR হেশকর্র জর্য চাপ প্রোর্
হিকক্ শুরু ক্কর উন্মুক্ত স্থার্ ও থশো হপ্রাগ্রাকমর জর্য সকচতর্তা েৃক্রি ক্রা পযন্ত,
ন আমাকের
ৃ
স্থার্ীয় হর্তস্থার্ীয় োথসন্দারা সরক্াথর-হেসরক্াথর অংশীোথরত্ব ও থেথর্কয়াকগর পি প্রেশর্ন
ক্করকে যা আগামী প্রজন্মগুথলর জর্য লাভজর্ক্ কে।"
হেে বসম্বর্ের অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "হেলমন্ট পাকক্নর সুন্দর র্তু র্ UBS এথরর্া
প্রেশর্ন ক্কর হয সরক্াথর-হেসরক্াথর অংশীোথরত্ব এেং উৎপাের্শীল সম্প্রোয় সংযুক্রক্তর
মাধযকম ক্ী ক্রা সিে। অসাধারণ র্তু র্ িযাথসথলটিটি অেকশকষ আইলযান্ডাসকের
ন
র্াসাউ
ক্াউথন্টকত কর থিথরকয় আর্কে হযখাকর্ তাকের িাক্ার ক্িা, এেং এটি এমর্ এক্টি থেকর্াের্ ও
অিনর্থতক্
ন
থেক্াকশর উৎস কে যা আমাকের সম্পূণ সম্প্রোকয়র
ন
জর্য লাভজর্ক্ কে।োরুণ
এই অজনকর্র জর্য োথয়ত্ব পালর্ ক্রা সক্কলর পথরশ্রম ও থর্কেেকর্র জর্য আথম অতযন্ত
ক্ৃতজ্ঞ, যাকের মকধয রকয়কে গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল, এম্পায়ার হেি হডকভলপকমকন্টর ক্মীরা,
সম্প্রোকয়র সেসযরা যারা তাকের মতামত থেকয়কে, হেসরক্াথর খাত এেং সক্ল ক্মী যারা
ম ামারীর পুকরা সময় ক্াকজ একসকে এেং সময়মত ও োকজি হমাতাকেক্ প্রক্েটিকক্ হশষ
ক্করকে। আজকক্ সথতযই লং আইলযাকন্ডর জর্য োরুণ এক্টি থের্!"
হেে বসম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "আইলযান্ডাসকের
ন
লং আইলযাকন্ড অতযাধুথর্ক্ এথরর্াকত
কর থিথরকয় আর্া এক্টি থেজয়। প্রক্েটি অঞ্চকলর জর্য এক্টি অর্ু িক্ কে এেং এটি কে
থেশ্বমাকর্র ক্মকেকক্সর সূচর্া যা আকশপাকশর সম্প্রোকয়র জর্য ভাকলা চাক্থর ও গণ পথরে র্
থর্কয় আসকে। আজকক্ প্রমাণ ল হয আমরা েড় স্বপ্ন হেকখ গুরুত্বপূণ, ন রূপান্তরক্ারী প্রক্ে
অজনর্ ক্রকত পাথর।"
অোম্বসেবল হমোর ক্লাইড ভোম্বর্ল িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর জর্য এটি এক্টি োরুণ থের্।
আমরা আমাকের প্রথতকেশী থ কসকে থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাস ও
ন UBS এথরর্াকক্ হপকয় অতযন্ত
আর্ক্রন্দত। োরুণ অর্ুষ্ঠাকর্র পাশাপাথশ, আমরা প্রতযাশা ক্রথে আমাকের সম্প্রোকয়র জর্য
ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি কে। র্তু র্ এক্টি লং আইলযান্ড হরলকরাড হেশর্ হপকয়ও আমরা অতযন্ত
আর্ক্রন্দত। র্তু র্ এক্টি লং আইলযান্ড হরলকরাড হেশর্ হপকয়ও আমরা অতযন্ত আর্ক্রন্দত।"
র্াসাউ কাউবন্ট বর্িান ী লরা বকউরার্ িম্বলর্, "এটি র্াসাউ ক্াউথন্ট ও আইলযান্ডাসকের
ন
জর্য
এক্টি ঐথত াথসক্ থের্। হেলমন্ট প্রক্েটি প্রিম থের্ হিকক্ই আমাকের স্থার্ীয় সম্প্রোয়গুথলর
জর্য লাভজর্ক্ কয়কে, র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
ও অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াণ্ড
ন
সৃটি ক্করকে, আমাকের গণ
পথরে র্ হর্িওয়াক্ন সম্প্রসাথরত ক্করকে এেং আমাকের থপ্রয় আইলসকক্ কর থিথরকয় আর্কে,

র্াসাউকয়র জর্য এটি যািটেক্। প্রকচিার এক্জর্ উৎসুক্ সমিক্
ন থ কসকে, আথম গথেতন হয
েলটি ক্াজটি সম্পন্ন ক্করকে। চল আইলযান্ডাস!"ন
কুইন্স িম্বরার হপ্রবসম্বডন্ট হডাম্বর্াভার্ বরচাডনস িম্বলর্, "ক্ুইন্স থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাসকক্
ন
আমাকের ক্াকের এলাক্ায় স্বাগত জার্াকত হপকর হরামাক্রঞ্চত, থক্ন্তু আমরা েুেনান্ত আক্ষক্
ন র্তু র্
UBS এথরর্ার উকবাধর্ হয ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি ও আমাকের েকরার জর্য লাভজর্ক্ অিনর্থতক্
ন
ক্মক্াণ্ড
ন
সৃটি ক্রকে হসেযাপাকরও হরামাক্রঞ্চত। আশা ক্রথে আইলযান্ডাসরা
ন েযার্থল ক্াপ কর
আর্কে এেং ক্ুইন্স ও র্াসাউ উভয় ক্াউথন্টর জর্য অিনর্থতক্
ন
থশখা কর আর্কে।"
হ ম্পবেড োউম্বর্র সুপারভাইজর হডার্াল্ড ক্লোবভর্ িম্বলর্, "আজ হ ম্পথেড িাউকর্র
এেং থর্উ ইয়ক্ন হেকির জর্য এক্টি োরুণ থের্।"
লং আইলোন্ড হিডাম্বরের্ অি হলিাম্বরর হপ্রবসম্বডন্ট জর্ ডুম্বসান িম্বলর্, "গভর্রন হ াক্ল,
আইলযান্ডাসকের
ন
সংগঠর্, ভক্ত, এেং অঞ্চকলর ক্মজীেী
ন
মার্ুষ এক্কে একস আজকক্র থের্কক্
ূ ।ন
োস্তকে পথরণত ক্করকে। এটি আইলযান্ডাস ও
ন লং আইলযান্ড ইথত াকস এক্টি অর্র্য মু ত
সংথিি সক্কলর আমাকের এই অজনর্ থর্কয় গে ক্রা
ন
উথচত এেং ভথেষযকত আকরা ক্ী য় তা
হেখার জর্য উেগ্রীে ওয়া উথচত!"
বিড্রল্ডং অোন্ড কর্স্ট্রাকের্ হেডস কাউড্রন্সম্বলর (Building and Construction Trades
Council) হপ্রবসম্বডন্ট মোটে আরাবকক িম্বলর্, "NY আইলযান্ডাসকের
ন
লং আইলযাকন্ডর করর
মাকঠর ক্াজ হশষ ওয়া থর্কয় আমরা সোথধক্
ন
আর্ক্রন্দত। এই প্রক্কের মাধযকম, আমরা হেকশর
হসরা থেকর্াের্ গন্তেয ততথরকত "সথতযক্াকরর থশেী" থ কসকে ক্াজ ক্রা আমাকের েে
হেডসউইকমর্ ও হেডসকমকর্র ক্াকজর চূ ড়ান্ত িলািল হেকখথে। থেক্রল্ডং হেডস ক্াউক্রন্সল
থেকশষভাকে ক্ৃতজ্ঞ প্রক্েটিকক্ র্াসাউ ক্াউথন্টর অিনর্থতক্
ন
ইক্রির্ োর্াকত এেং পুকরা
প্রক্রক্রয়ার সময় সংগটঠত শ্রমকক্ সমির্ন ক্রার েযাপাকর গভর্রন হ াক্ল ও NYS এম্পায়ার হেি
হডকভলপকমকন্টর ভূ থমক্ার প্রথত।"
32BJ সাবভনস এমপ্লবয়জ ইন্টারর্োের্াল ইউবর্য়ম্বর্র (Service Employees
International Union, SEIU) হপ্রবসম্বডন্ট কাইল ব্রোগ িম্বলর্, "থর্উ ইয়কক্নর অর্ুষ্ঠাকর্র স্থার্
প্রস্তুত ও সচল ক্রা আমাকের হেকির পুর্রুিার প্রক্রক্রয়ার এক্টি গুরুত্বপূণ উপাোর্।
ন
UBS
এথরর্া খুকল হেওয়ার িকল হেলমকন্ট শত শত ভাকলা ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি কে, যার মকধয িাক্কে
েেরজুকড় ভাকলা হেতকর্র পথরেন্নতা ও থর্রাপত্তা চাক্থর। আমরা এই প্রক্েকক্ সমির্ন ক্রকত
হপকর গথেতন এেং এখাকর্ অকর্ক্গুথল প্রাণেন্ত হমৌসুম হেখকত চাই।"
বর্উ ইয়কন হরবসং অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (New York Racing Association, NYRA) প্রধার্
বর্িান ী কমকতন
ন
া ও হপ্রবসম্বডন্ট হডভ ও’রকন িম্বলর্, "UBS এথরর্ার ক্াজ সম্পূণ ন ওয়া
আমাকের মকর্ ক্থরকয় হেয় হয থর্উ ইয়ক্ন হেকি সে সিে। হেলমন্ট পাক্ন এক্টি অর্র্যসাধারণ
সম্পে যা ক্রীড়ার ইথত াকসর সকোচ্চ
ন হরামাঞ্চক্ ও মকর্ রাখার মকতা মু কূ তনর মঞ্চ প্রোর্
ক্করকে, এেং আমরা হরামাক্রঞ্চত UBS এথরর্া ও থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডাসকক্
ন তাকের র্তু র্ কর
স্বাগত জার্াকত হপকর, এমর্ এক্টি স্থাকর্ হযখাকর্ অকর্ক্ থেজয়ীরা সম্মাথর্ত কয়কে।"

এলমন্ট হকায়াবলের্ অি সাসম্বেইম্বর্িল হডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Elmont Coalition of
Sustainable Development) প্রধার্ সান্ড্রা ড্রিি িম্বলর্, "এথরর্ার ক্াজ হশষ ওয়া এলমন্ট
সম্প্রোকয়র জর্য এক্টি েড় থেজয়। আথম আমাকের সম্প্রোয় উন্নত ক্রার জর্য এেং
এলমকন্টর োথসন্দাকের জর্য আকরা সুকযাগ সৃটি ক্রকত থর্উ ইয়ক্ন এথরর্া পািন র্াকসরন সাকি ক্াজ
চাথলকয় যাওয়ার েযাপাকর উৎসা ী।"
এলমন্ট কাবডনর্ালম্বসর (Elmont Cardinals) হপ্রবসম্বডন্ট জর্ জর্সর্ িম্বলর্, "প্রক্েটি
সম্পূণ ন ওয়ার জর্য এলমন্ট সম্প্রোয় অকপো ক্রথেকলা। এথরর্াটি এলমন্ট সম্প্রোকয়র জর্য
অকর্ক্ অিনর্থতক্
ন
সুকযাগ থর্কয় আসকে। আথম থর্উ ইয়ক্ন এথরর্া পািন র্াসকের
ন
সাকি ক্াজ
চাথলকয় এলমন্ট পাকক্নর সংস্কার ক্াজ সম্পূণ ক্রকত
ন
এেং স্থার্ীয় সম্প্রোয়কক্ সমির্ন ক্রকত
আগ্র ী।"
এলমন্ট হচোর অি কমাম্বসরন হপ্রবসম্বডন্ট জুবল মাম্বেম্বসলা
ন
িম্বলর্, "এলমন্ট হচম্বার অি
ক্মাস থর্উ
ন
ইয়ক্ন আইলযান্ডাসকক্
ন এেং থর্উ ইয়ক্ন এথরর্া পািন র্াসকক্
ন এলমন্ট সম্প্রোকয়র
সেসয থ কসকে স্বাগত জার্াকে। থেকর্াের্ ক্মকেক্সটি থর্উ ইয়ক্ন হেি, র্াসাউ ক্াউথন্ট এেং
এলমন্ট সম্প্রোকয়র অিনর্থতক্
ন
থেক্াকশর জর্য েী থেকর্র
ন
আক্াঙ্ক্ষিত এক্টি
সংকযাজর্।আমরা আমাকের র্তু র্ প্রথতকেশীকের সাকি এক্টি েী ক্াকজর
ন
সম্পক্ন ততথর ক্রকত
উন্মুখ!"
এম্পায়ার হেে হডম্বভলপম্বমন্ট সম্পম্বকন
এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট ল থর্উ ইয়কক্নর প্রধার্ অিনর্থতক্
ন
থেক্াশ একজক্রন্স। ESD এর
থমশর্ কে এক্টি উন্নত এেং ক্রমেধমার্
ন
অির্ীথত
ন
প্রথতষ্ঠা ক্রা, র্তু র্ ক্মসংস্থার্
ন
এেং
অিনর্থতক্
ন
সুকযাকগর ততথরক্রণ উৎসাথ ত ক্রা, হেি এেং তার থমউথর্থসপযাথলটিস রাজস্ব
েৃক্রি ক্রা এেং থস্থথতশীল ও তেথচেযময় স্থার্ীয় অির্ীথত
ন
অজনর্ ক্রা। ঋণ, অর্ুোর্, িযাক্স
হক্রথডি এেং অর্যার্য ধরকর্র অিনর্থতক্
ন
স ায়তা েযে াকরর মাধযকম থর্উ ইয়ক্ন হেকি
ক্মসংস্থার্
ন
সৃটি শুরু ক্রা এেং উন্নত ক্থমউথর্টিকক্ স ায়তা ক্রার জর্য ESD েযক্রক্তগত
েযেসায় থেথর্কয়াগ েৃক্রি ক্রার প্রকচিা চালাকে। এোড়াও ESD কে গভর্রন ক্যাথি হ াক্কলর
থরক্রজওর্াল ইকক্াকর্াথমক্ হডকভলপকমন্ট ক্াউক্রন্সলস (Regional Economic Development
Councils) এেং এই হেকির সেকচকয় আেশ ভ্রমণ
ন
েযেস্থার ব্র্যান্ড "আথম থর্উ ইয়ক্নকক্
ভাকলাোথস (I LOVE NY)," প্রচার তত্ত্বােধার্ ক্রার প্রািথমক্ প্রশাসথর্ক্ একজক্রন্স। আঞ্চথলক্
ক্াউক্রন্সল এেং এম্পায়ার হেি হডকভলপকমন্ট সম্পকক্ন আকরা তকিযর জর্য, অর্ুগ্র ক্কর
http://www.regionalcouncils.ny.gov এেং www.esd.ny.gov হেখুর্।
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