
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2021 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল, বর্ি নাবচত আবিকাবরকরা এিং MTA হর্তৃত্ব বিতীয় অোবভর্যে সািম্বয় 

টাম্বর্ল ঘযম্বর হেম্বের্ 

 

রাষ্ট্রপবত িাইম্বডর্ স্বাক্ষবরত পবরকাঠাম্ব া বিম্বল পবরি র্ সম্প্রসারম্বের জর্ে হেডাম্বরল 

অর্যোম্বর্র সযম্ব াম্বগর ঐবত াবসক স্তর উপলব্ধ  ম্বয়ম্বে  

 

125 ত  বিম্বট সািম্বয় এক্সম্বটর্েম্বর্র হেজ 2 এর জর্ে MTA িারা অর্যোম্বর্র 

অর্যম্বরাি জ া হেয়া  ম্বয়ম্বে  

 

106 ত  বিট, 116 ত  বিট এিং 125ত  বিট-এ এক্সম্বটর্ের্ বতর্টট র্তুর্ সািম্বয় 

হেের্ অন্তভুনক্ত করম্বি 

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হেট্রাপথলটর্ রান্সট্পাট্টনশর্ অিথরটটর থর্র্ নাথচত ক্ে নক্তনা এর্ং 

হর্তাট্ের সাট্ি থিতীয় অযাথভথর্উ সার্ট্য় সম্প্রসারট্ের সাইটটট পথরেশ নর্ ক্রট্ত হ াগোর্ 

ক্ট্রট্ের্  া পূর্ ন  ারট্লট্ের 125তে হসন্ট অর্থি থিতীয় অযাথভথর্উ লাইর্ট্ক্ প্রসাথরত 

ক্রট্র্৷ হপ্রথসট্ডর্্ট হজা থর্ট্ডট্র্র স্বাক্ষথরত পথরক্াঠাট্ো থর্থর্ট্য়াগ এর্ং চাক্থরর আইর্ রার্জজট 

সম্প্রসারট্ের জর্য র্তুর্ অর্ুোট্র্র সুট্ াগ র্ার্ে 23 থর্থলয়র্ ডলার প্রোর্ ক্ট্র,  া এক্টট 

ঐথত াথসক্ স্তট্রর ত থর্ল  া থিতীয় অযাথভথর্উ সার্ট্য়র হেজ 2 এর েট্তা র্ড় প্রক্ল্পগুথলর 

জর্য উপলব্ধ অর্ুোট্র্র পথরোে থিগুে ক্ট্র৷ MTA োথক্নর্ পথরর্ র্ থর্ভাট্গর (U.S. 

Department of Transportation) ক্াট্ে এক্টট অর্ুোট্র্র অর্ুট্রাি জো থেট্য়ট্ে সম্প্রসারট্ের 

হেজ 2 এর জর্য  াট্ত থতর্টট র্তুর্ পাতাল হরল হেশর্ থর্ে নাে অন্তভুনক্ত  ট্র্, ইে  ারট্লট্ের 

106তে থিট্ট, 116তে থিট্ট এর্ং 125তে থিট্ট। 

 

"থর্উ ইয়ক্নর্াসীরা র্ড় স্বপ্ন হেট্ের্ এর্ং র্ড় ক্াজ ক্ট্রর্, এর্ং থিতীয় অযাথভথর্উ সার্ট্য় 

সম্প্রসারট্ের প নায় 2-এর পথরক্ল্পর্াটট সম্প্রোয়গুথলট্ক্ অি ননর্থতক্ভাট্র্ প্রথতিজিতা ক্রার 

জর্য তাট্ের প্রট্য়াজর্ীয় পথরর্ র্ পথরক্াঠাট্ো এর্ং ইকু্যইটট হেয়ার জর্য আোট্ের অথর্শ্বাসয 

সম্ভার্র্াট্ক্ উট্মাথচত ক্ট্র," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আথে হসট্র্ট্টর সংেযাগথরষ্ঠ হর্তা শুোর, 

হসট্র্টর থগথলব্র্যান্ড, ক্ংট্েসেযার্ এসপাইল্লাট এর্ং আোট্ের ক্ংট্েট্সর প্রথতথর্থিেলট্ক্ তাট্ের 

অক্লান্ত পথরশ্রট্ের জর্য ির্যর্াে জার্াট্ত চাই হসই সংস্থার্গুথল আোট্ের পূর্ ন  ারট্লট্ের 

উট্েট্শয লাভ ক্রার জর্য  া ইে  ারট্লট্ের জর্য এের্ এক্টট প্রক্ল্প প্রোর্ ক্রট্ত সা া য 

ক্রট্ত পাট্র  ার প্রথতশ্রুথত ক্ট্য়ক্ েশক্ আট্গ হেয়া  ট্য়থেল।" 

 



ইে  ারট্লট্ের প্রায় 70 শতাংশ র্াথসন্দারা ক্ে নস্থট্ল  ায়ার জর্য গে পথরর্ র্ র্যর্ ার ক্ট্রর্, 

 া শ রর্যাপী গড় 55 শতাংট্শর হচট্য় অট্র্ক্ হর্থশ। হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য়র সম্প্রসারে 

র্াইট্ডর্ অযাডথেথর্ট্িশর্ এর্ং থর্উ ইয়ক্ন হেট্টর পথরর্ র্ ইকু্যইটটর লক্ষযট্ক্ এথগট্য় থর্ট্ত 

সা া য ক্রট্র্ এর্ং হলজসংটর্ অযাথভথর্উট্ত  ার্জট ক্োট্ত এর্ং র্াযু়র গুেোর্ উন্নত ক্রার 

পাশাপাথশ চাক্থর, স্বাস্থযট্সর্া এর্ং অর্যার্য পথরট্ের্াগুথলট্ত স্থার্ীয় সম্প্রোট্য়র অযাট্সস উন্নত 

ক্রট্র্। 

 

হ ম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাম্বটনের্ অিবরটটর (Metropolitan transportation Authority, 

MTA) ভারপ্রাপ্ত হচয়ার এিং CEO জাম্বর্া লাইিার িম্বলর্, "হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য় 

প্রসাথরত ক্রা থর্ট্য় ক্ট্য়ক্ েশক্ িট্র ক্িা র্লা  ট্ে, এর্ং পথরক্াঠাট্ো পযাট্ক্ট্জ হর্শ থক্েু 

থর্থলয়র্ ডলার থর্উ ইয়ট্ক্ন আসার েট্ল আেরা অর্ট্শট্ে ক্িা র্লা র্ন্ধ ক্ট্র ক্াজ ক্রা শুরু 

ক্রট্ত পাথর। MTA এই প্রক্ট্ল্প এথগট্য়  ায়ার জর্য প্রস্তুত  া ইে  ারট্লেট্ক্ র্যাপক্ভাট্র্ 

উপকৃ্ত ক্রট্র্, এক্টট সুথর্িার্জিত সম্প্রোয় হ টট ক্াজ এর্ং সু্কট্ল  ায়ার জর্য র্যাপক্ভাট্র্ 

গে পথরর্ ট্র্র উপর থর্ভনর ক্ট্র। এটট হলজসংটর্ অযাথভথর্উ লাইট্র্  ার্জট ক্থেট্য় হেট্র্,  া 

হর্াের্, থশক্াট্গা এর্ং সার্ ফ্রাজন্সসট্ক্ার হরল র্যর্স্থার হচট্য় প্রথতথের্ হর্থশ রাইডারট্ের 

পথরট্ের্া প্রোর্ ক্ট্র।" 

 

প্রক্ল্পটটর প নায় 1 Q লাইর্টট 63তে হসন্ট হিট্ক্ 96তে হসন্ট প নন্ত প্রসাথরত  ট্য়থেল এর্ং এটট 

50 র্েট্র থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পাতাল হরল র্যর্স্থার সর্ হচট্য় র্ড় সম্প্রসারে থেল। 1 জার্ুয়ারী, 

2017-এ পথরট্ের্া চালু  ট্য়থেল, 72তে থিট এর্ং 86তে থিট্ট অথতথরক্ত হেশর্গুথলর সাট্ি। 

এর সোথির পর হিট্ক্, হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য় 130 থেথলয়ট্র্র হর্থশ  াত্রী র্ র্ ক্ট্রট্ে 

এর্ং প্রাক্-ে াোরীর থেট্র্ 200,000 এর হর্থশ  াত্রী র্ র্ ক্ট্রট্ে। হ  টাট্র্ল হসগট্েন্টটট 

হেজ 2 এর জর্য র্যর্ ার ক্রা  ট্র্ হসটট হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ র্রার্র 110 তে থিট হিট্ক্ 120 

তে থিট প নন্ত 1970 এর েশট্ক্ থর্ে নাে ক্রা  ট্য়থেল। 

 

জার্ার  ত দ্রুত তিে 

 প্রক্ট্ল্পর এই িাপটট 96 তে থিট উত্তর হিট্ক্ 125 তে থিট প নন্ত হরর্ পথরট্ের্া 

প্রসাথরত ক্রট্র্, প্রায় 1.5 োইল৷ 

 106তে থিট এর্ং 116তে থিট হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ এর্ং 125তে থিট্ট পাক্ন 

অযাথভথর্উট্ত র্তুর্ হেশর্গুথল িাক্ট্র্৷ 

 হেজ 2 হলজসংটর্ অযাথভথর্উ (4/5/6) পাতাল হরল লাইট্র্ সরাসথর  াত্রী সংহ াগ প্রোর্ 

ক্রট্র্ 125তে থিট্ট এর্ং পাক্ন অযাট্ভথর্উট্ত এক্টট প্রট্র্শিার  াট্ত হেট্রা-র্ি ন 

হরলট্রাড 125 থিট হেশট্র্ সুথর্িাজর্ক্ স্থার্ান্তর ক্রা  ায়। 

 প্রথতটট হেশট্র্ োটটর উপট্র আর্ুেথিক্ ভর্র্ িাক্ট্র্ হ োট্র্ র্াযু়চলাচট্লর  াথিক্ 

এর্ং বর্েুযথতক্ সরঞ্জাে িাক্ট্র্। এর েট্িয সম্ভার্য োউন্ড-হলার েুচট্রা হোক্াট্র্র জর্য 

স্থার্ অন্তভুনক্ত ক্রা  ট্র্। 

 সম্প্রসারে অথতথরক্ত 100,000 বেথর্ক্ চড়র্োরট্ের পথরট্র্শর্ ক্রট্র্। 

 থতর্টট র্তুর্ ADA অযাট্সসট্ াগয হেশর্ প্রোর্ ক্রট্র্ –  া ো ট্ক্র আরাে এর্ং 

সুথর্িার জর্য োর্ র্াড়ায়। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2Fproject%2Fsecond-avenue-subway-phase-1&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C00a9a41fa54e4053352d08d9aec7b5a9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732995045785463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yqGiFaebcL3gTsDYCQPQbYnghy%2FI9TQR12ORTCtFBqc%3D&reserved=0


 125তে হসন্ট হেশট্র্ োথিট্োডাল রার্জজট ক্াট্র্থিথভটট - 4/5/6, হেট্রা-র্ি ন হরর্ 

এর্ং M60 থসট্লি র্াস সাথভনট্সর সাট্ি লাগাথডনয়া থর্োর্র্ন্দট্রর সংট্ াগ স , অর্যার্য 

সার্ট্য় এর্ং  াত্রীর্া ী হরল লাইট্র্ সুথর্িাজর্ক্ স্থার্ান্তর ক্রট্ত হেয়,  া েসৃে, দ্রুত 

পথরর্ ে সুথর্িা প্রোর্ ক্ট্র শ র এর্ং অিল জটু্ড়। 

  

কংম্বেস োর্ আড্রিয়াম্বর্া এসপাইল্লাট িম্বলম্বের্, "ইর্ফ্রািাক্চার ইর্ট্ভেট্েন্ট অযান্ড 

জর্স অযাি আোট্ের হেট্শর থর্প নস্ত পথরর্ র্ পথরক্াঠাট্োট্ক্ পুর্রুজ্জীথর্ত ক্রট্র্; আোর 

ক্ংট্েসর্াল হজলা স  থর্উ ইয়ক্ন থসটট এর্ং রাজয জটু্ড় প্রক্ল্পগুথলর উপর এক্টট অসািারে 

প্রভার্ হেলট্র্৷ হসই েীর্ ন প্রতীথক্ষত প্রক্ল্পগুথলর েট্িয এক্টট  ল হসট্ক্ন্ড এথভথর্উ সার্ট্য় 

হেজ II এসট্টর্শর্,  া র্তনোট্র্ হেডাট্রল রার্জজট অযাডথেথর্ট্িশট্র্র (Federal Transit 

Administration, FTA) অর্ুট্োেট্র্র অট্পক্ষায় রট্য়ট্ে" র্ট্লট্ের্ ক্ংট্েসেযার্ আথিয়াট্র্া 

এসপাইল্লাট (NY-13)৷ "এই প্রিার্ রার্জজট প্রক্ট্ল্পর আজট্ক্র সেট্রর সেয় গভর্ নর হ াচুল এর্ং 

MTA এর সাট্ি হ াগ থেট্ত হপট্র আথে আর্জন্দত  া থর্উ ইয়ক্ন থসটট এর্ং রাজয জটু্ড় আোর 

থর্র্ নাচর্ী এলাক্া এর্ং র্াথসন্দাট্ের উপর এক্টট রূপান্তরেূলক্ প্রভার্ হেলট্র্ - এর্ং পথরর্ র্ 

থর্রাপে ক্রট্ত এর্ং আোট্ের অিল জটু্ড় সক্ট্লর জর্য আর অযাট্সসট্ াগয ক্রট্ত 

আোট্ের সজম্মথলত প্রট্চষ্টাট্ক্ তুট্ল িরট্র্।" 

  

কংম্বেস োর্ হজরল্ড র্োডলার িম্বলম্বের্, "হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য় টাট্র্ট্লর থর্ে নাট্ের 

সেট্র গভর্ নর হ াচুল এর্ং শ র জটু্ড় হর্তাট্ের সাট্ি হ াগ থেট্ত হপট্র আথে উল্লাথসত। এই 

প্রক্ল্প এর্ং আর অট্র্ক্গুথল পথরক্াঠাট্ো থর্থর্ট্য়াগ এর্ং চাক্থর আইর্ িারা র্রােকৃ্ত 

ত থর্ল োড়া সম্ভর্  ট্র্ র্া,  া আথে  াউট্স আোর গেতাথিক্ স ক্েীট্ের পাশাপাথশ পাস 

ক্ট্রথে। এই আইর্টট আোট্ের গে পথরর্ র্ হর্টয়াক্ন প্রসাথরত ক্রট্ত, র্াস  র্াইক্ হলর্ স  

রার্জজট থর্ক্ল্পগুথল উন্নত ক্রট্ত এর্ং আোট্ের সম্প্রোয়গুথলট্ত থর্থর্ট্য়াট্গর জর্য গুরুত্বপূে ন 

পথরক্াঠাট্ো প্রক্ল্পগুথলর জর্য থর্উ ইয়ক্নট্ক্ 10 থর্থলয়র্ ডলাট্রর হর্থশ প্রোর্ ক্ট্র৷ হসক্ন্ড 

অযাথভথর্উ সম্প্রসারে সমূ্পে ন  ট্ল, এটট রার্জজট্টর সুথর্িার্জিত  াজার  াজার ক্ে নজীর্ী 

পথরর্ারট্ক্ থর্রাপট্ে এর্ং ক্া নক্রভাট্র্  াতায়াত ক্রট্ত সা া য ক্রট্র্।" 

  

কংম্বেস সেসো কোম্বরাবলর্  োম্বলাবর্ িম্বলম্বের্, "2য় অযাথভথর্উ সার্ট্য়র হেজ 2 থর্উ 

ইয়ক্নর্াসীট্ের 96তে হিট্ক্ 125তে রাস্তার েট্িয পথরট্র্শর্ ক্রট্র্, পূর্ ন  ারট্লেট্ক্ থেডটাউর্, 

হলায়ার েযার্ যাটার্ এর্ং ব্রুক্থলট্র্র সাট্ি সং ুক্ত ক্রট্র্৷ এট্ত চাক্থর সৃটষ্ট ক্রট্র্ এর্ং 

অি ননর্থতক্ র্জৃি উৎপাের্ ক্রট্র্। আথে হেজ 1 বতথরর প্রট্চষ্টার হর্তৃত্ব থেট্ত হপট্র গথর্ নত, এর্ং 

আথে গভর্ নর হ াচুল, জাট্র্া থলর্ার এর্ং ক্ংট্েসেযার্ আথিয়াট্র্া এসপাইল্লাট্টর সাট্ি হেজ 2 

সমূ্পে ন হেোর জর্য ক্াজ ক্রার জর্য উমুে।"\ 

  

বসম্বর্টর হ াম্বস হসরাম্বর্া িম্বলম্বের্, "হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য়র েীর্ ন-প্রতযাথশত সম্প্রসারে 

 াজার  াজার থর্উ ইয়ক্নর্াসী  ারা পূর্ ন  ারট্লট্ে র্াস ক্ট্রর্, ক্াজ ক্ট্রর্ র্া সু্কট্ল  ার্ তাট্ের 

জীর্র্ াত্রার োট্র্র র্যাপক্ উন্নথত র্টাট্র্৷ থর্উ ইয়ক্নর্াসীরা সার্ট্য়ট্ত থেট্র আসার সাট্ি 

সাট্ি, হেজ 2 জর্াক্ীে ন হরর্গুথল এর্ং হলজসংটর্ অযাথভথর্উ লাইট্র্ অযাট্সট্সর অভাট্র্র হিট্ক্ 

েুর্ প্রট্য়াজর্ীয় ত্রাে আর্ট্ত পাট্র। আথে সন্তুষ্ট হ  এই প্রক্ল্পটট র্তুর্ হেডাট্রল ত থর্ট্লর 



সুথর্িা থর্ট্ত সক্ষে  ট্র্ এর্ং থর্উ ইয়ক্ন থসটটট্ত পথরর্ র্ সেতার প্রথত তাট্ের অিীক্ারর্িতার 

জর্য আথে গভর্ নর হ াচুল এর্ং ক্ংট্েসেযার্ এসপাইলাটট্ক্ ির্যর্াে জার্াই।" 

  

বসম্বর্টর ইম্বলক্ট কম্বডনল বিয়ার িম্বলম্বের্, "আথে আর্জন্দত হ  এই েীর্ ন প্রতীথক্ষত প্রক্ল্পটট 

অর্ট্শট্ে  ারট্লট্ে চলট্ে। এটট আট্শপাট্শর এলাক্ায় অি ননর্থতক্ সুট্ াগগুথল থর্ট্য় আসট্র্ 

এর্ং  ারট্লট্ের র্াথসন্দাট্ের পজিে হচোর এর্ং শ ট্রর র্াথক্ অংট্শর সাট্ি সং ুক্ত ক্রট্র্। 

অর্ট্শট্ে এই পুরাট্র্া প্রথতশ্রুথতট্ক্ র্াস্তর্াথয়ত ক্রার জর্য এর্ং  ারট্লে সম্প্রোট্য়র োর্ুট্ের 

জীর্র্ট্ক্ র্যাপক্ভাট্র্ উন্নত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াচুলট্ক্ ির্যর্াে।" 

  

সংসম্বের সেসে আল হটলর িম্বলম্বের্, " ারট্লট্ের আোর হ াে সম্প্রোয়ট্ত হেডাট্রল 

ত থর্লগুথলট্ক্ ভালভাট্র্ র্যর্ ার ক্রট্ত হেট্ে আথে আর্জন্দত। এই অথত প্রট্য়াজর্ীয় 

এসট্টর্শর্টট 71তে হজলার আোর থর্র্ নাচর্ী এলাক্ার জর্গট্ের জীর্র্ট্ক্ আর স জ, দ্রুত 

এর্ং আর আর্ন্দোয়ক্ ক্ট্র তুলট্র্। আথে গভর্ নর হ াচুট্লর ক্াট্ে কৃ্তজ্ঞ হ  এই প্রক্ট্ল্পর 2 

প নায়টটর ক্াজ  াট্ত এথগট্য় হ ট্ত িাট্ক্ তা থর্জিত ক্রার জর্য এর্ং আথে এটটর সোথি 

হেোর অট্পক্ষায় রট্য়থে।" 

  

বিিার্সভার সেসে রি রবিম্বগজ িম্বলম্বের্, "এটট থর্উ ইয়ক্ন থসটটর 50 র্েট্রর হর্থশ 

সেট্য়র েট্িয পাতাল হরল র্যর্স্থার সর্ হচট্য় র্ড় সম্প্রসারে এর্ং এটট উচ্চ পূর্ ন থেট্ক্র থিতীয় 

অযাথভথর্উট্ত পূর্ ন  ারট্লট্ে পথরট্ের্া প্রসাথরত ক্রট্র্৷ প্রক্ট্ল্পর থিতীয় প নায়, E 125তে এর্ং E 

96তে থিট্টর েট্িয, রাজয িারা 1.035 থর্থলয়র্ ডলার র্রাে ক্রা  ট্য়থেল হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ 

প্রক্ট্ল্পর হেজ 2 হিট্ক্ পূর্ ন  াট্ল নট্ে পথরট্ের্া সম্প্রসারট্ের জর্য, পথরর্ র্ সেতা বতথরর লট্ক্ষয, 

ক্ারে আোট্ের সম্প্রোয়গুথল তাট্ের বের্জন্দর্ জীর্ট্র্ দ্রুত অযাট্সট্সর উপর থর্ভনর ক্ট্র। থর্উ 

ইয়ক্ন থসটট রার্জজট্টর হলজসংটর্ এথভথর্উ লাইর্ হেট্শর র্যস্ততে রার্জজট লাইর্গুথলর েট্িয 

এক্টট। থিতীয় অযাথভথর্উ লাইট্র্র এই সম্প্রসারেটট অর্যার্য পাতাল হরল এর্ং  াত্রীর্া ী হরল 

লাইট্র্ সুথর্িাজর্ক্ স্থার্ান্তর ক্রার অর্ুেথত হেট্র্ -  া শ র  অিল জটু্ড় দ্রুত এর্ং েসৃে 

পথরর্ ট্র্র সুথর্িা হেট্র্। প্রক্ট্ল্পর প্রিে িাট্পর সাট্ি থতর্টট র্তুর্ হেশট্র্ প্রথতথের্ 300,000 

জর্ ক্ট্র  াত্রীর সংেযা র্াড়াট্র্। এই র্তুর্ হেশর্গুথল ইে  ারট্লট্ের র্াথসন্দাট্ের এর্ং 

েশ নক্ট্ের থেডটাউট্র্ এক্টট এক্ আসট্র্র  াত্রা এর্ং শ ট্রর অর্যার্য অংট্শর সাট্ি সংট্ াট্গর 

অর্ুেথত হেট্র্।" 

  

 োর্ োটার্ হিাম্বরার (Manhattan Borough) হপ্রবসম্বডন্ট গোল এ. ব্রুয়ার িম্বলম্বের্, 

"হসক্ন্দ অযাথভথর্উ সার্ট্য়র থিতীয় প নায়টট র্তনোট্র্ েযার্ যাটাট্র্র হর্াট্রাট্ত সর্ হচট্য় 

গুরুত্বপূে ন পথরক্াঠাট্ো প্রক্ল্প। এটট শুিুোত্র ইে  ারট্লে সম্প্রোট্য়র দ্রুত রার্জজট সেট্য়র 

জর্য এর্ং হলজসংটর্ অযাথভথর্উ লাইট্র্  ার্জট ক্োট্র্ার জর্য গুরুত্বপূে ন র্যর্স্থা ক্রট্র্ তাই 

র্য়, এটট শত শত প্রতযক্ষ  পট্রাক্ষ চাক্থর বতথর ক্রট্র্,  া প্রািথেক্ভাট্র্ এক্ই পূর্ ন  ারট্লে 

সম্প্রোট্য়র ক্াট্ে  ায়া উথচত। গভর্ নর হ াচুল স  আোট্ের রাজয স ক্েীট্ের অথভর্ন্দর্, এই 

প্রক্ট্ল্পর হজারাট্লা সেি নর্ ক্রার জর্্  এর্ং আোট্ের হেডাট্রল স ক্েীট্ের ত থর্ল সেি নর্ 

ক্রার জর্য, থর্ট্শেত থিপক্ষীয় পথরক্াঠাট্ো থর্ল (Bipartisan Infrastructure Bill, BIF) এর 

োিযট্ে।" 

  



কাউড্রন্সল সেসো ডায়ার্া আয়ালা িম্বলম্বের্, "হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সার্ট্য়র থিতীয় পট্র্ নর 

শুরুর ক্িা শুট্র্ আথে আর্জন্দত৷ সম্প্রথত অর্ুট্োথেত পথরক্াঠাট্োর থর্ল হিট্ক্ েট্র্ার্ীত 

ত থর্ল র্জৃি অযাট্সসট্ াগযতা এর্ং এক্টট আর েক্ষ পথরর্ ট্র্র র্যর্স্থা বতথর ক্রট্র্। এই 

সম্প্রসারে  াজার  াজার থর্র্ নাচক্ট্ক্ তাট্ের অথেট্স সেয়েত  াতায়াট্তর সুট্ াগ ক্ট্র হেট্র্; 

থশশুট্ের সু্কট্ল  াতায়াত উন্নত ক্রট্র্; এর্ং আোট্ের থপ্রয় ইে  ারট্লে সম্প্রোট্য়র প নটক্ট্ের 

 ায়া-আসা র্জৃি ক্রট্র্। আথে থসট্র্টর শুোর, ক্ংট্েসেযার্ এসপাইল্লাট এর্ং গভর্ নর 

হ াচুলট্ক্ এটট র্টাট্র্ার জর্য তাট্ের অক্লান্ত প্রট্চষ্টা এর্ং সেি নট্র্র জর্য ির্যর্াে জার্াট্ত চাই।" 

  

###  
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