
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

MTA হিাম্বডনর জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর মম্বর্ার্য়র্ হ াষণা  

  

গভর্ নর হ োকল আজ জযোনর্ো ললনেনেরনক MTA হেোনডনর সভোপলি ও CEO ল নসনে দোলেত্ব 

পোলনর্র জর্য এেং এললজোনেথ হভনলজনক MTA হেোনডনর সদসয ল নসনে দোলেত্ব পোলনর্র জর্য 

মনর্োর্ের্ প্রদোনর্র হ োষণো লদনেনের্।  

  

"গভর্ নর ল নসনে, লর্উ ইেকনেোসীনদর প্রলি আমোর প্রথম কিনেয  নলো আমোনদর হেনের হসেোে 

লর্নেোজজি েযজিরো যোনি অলভজ্ঞ, অঙ্গীকোরোেদ্ধ, ও আমোনদর সম্মুখীর্  ওেো চ্যোনলঞ্জগুনলো 

হমোকোনেলোে প্রস্তুি থোনকর্ িো লর্জিি করো," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "জযোনর্ো দক্ষ 

েযেস্থোপর্ো ও লভশনর্র সনঙ্গ MTA-হক এলগনে লর্নের্, এেং এললজোনেথ আমোনদর একসনঙ্গ 

চ্যোনলঞ্জগুনলো হমোকোনেলোর জর্য অমূলয প্রজ্ঞো ও লেনশষ দক্ষিো লর্নে আসনের্। এরো শজিশোলী, 

সুদক্ষ হর্িৃত্ব যোরো এই সংকেপূণ ন সমনে MTA-হক এলগনে লর্নি সো োযয করনের্। আমোনদর 

ট্রোর্জজে েযেস্থো যোনি যোত্রীনদরনক হসেো লদনে হযনি পোনর িো লর্জিি করনি আমরো লর্নেোগ 

প্রদোর্ অেযো ি রোখনেো।"  

  

"গভর্ নর হ োকল কিৃনক মনর্োর্ের্প্রোপ্ত  ওেোে আলম সম্মোলর্ি ও কৃিজ্ঞ, লযলর্ প্রথম লদর্ 

হথনকই সে লর্উ ইেকনেোসীনক হসেো লদনে যোওেো স্মোেন ট্রোর্জজে েযেস্থোনক সমথ নর্ লদনে 

আসনের্। সোেওনে, েোস ও যোিোেোনির হরলপথগুনলো যোনি এই অঞ্চনলর অথ ননর্লিক 

পুর্রুদ্ধোনরর চ্োললকো শজি ল নসনে ভূলমকো পোলর্ অেযো ি রোনখ িো লর্জিি করনি আলম 

গভর্ নর, িোর টেম এেং আইর্ পলরষনদ আমোনদর অংশীদোরনদর সনঙ্গ কোজ করোর প্রিযোশো 

রোলখ," িম্বলম্বের্ জোম্বর্া বলম্বয়ম্বির। "এললজোনেথ হভনলজ লর্উ ইেকনেোসীনদর জর্য 

পলরে নর্র গুরুত্ব গভীরভোনে অর্ুধোের্ করনি হপনরনের্, এেং লিলর্ এই হেোনডন একজর্ 

চ্মৎকোর সংনযোজর্  নে উঠনের্ এেং আলম MTA-এর সোমনর্ থোকো গুরুত্বপূণ ন লেষেগুনলোনি 

িোর সনঙ্গ কোজ করোর আগ্র  রোলখ, যোর মনধয ট্রোর্জজে হর্েওেোনকনর আধুলর্কোের্ ও সম্প্রসোরণ 

করনে এেং সোমনর্র েেরগুনলোনি লর্উ ইেকনেোসীনদর জর্য েলধ নি সমিো ও অযোনেসনযোগযিো 

প্রদোর্ করনে এমর্ একটে ঐলি োলসক ে ৃৎ প্রকল্পও অন্তভভ নি রনেনে।"  

  

"MTA হেোনডন দোলেত্ব পোলনর্র জর্য গভর্ নর হ োকল কিৃনক মনর্োর্ের্ পোওেোে আলম হরোমোজঞ্চি," 

িম্বলম্বের্ এবলজাম্বিি হভম্বলজ। "আমোনদর লসটে েযোপী লর্উ ইেকনেোসীনদর জর্য MTA একটে 

গুরুত্বপূণ ন সংনযোনগর জোেগো। অেকোঠোনমো খোনি অথ ন আগমনর্র সনঙ্গ MTA-এর জর্য শুধ ু

অপলর োয ন পলরে র্ উন্নি করোই গুরুত্বপূণ ন র্ে, েরং আমোনদর কলমউলর্টেনক প্রভোলেিকোরী 

কমীদল ও লর্নেোগ উভে হক্ষনত্র সুনযোগ তিলর করোও গুরুত্বপূণ ন।"  



  

জোম্বর্া বলম্বয়ম্বির হমনট্রোপললেোর্ ট্রোন্সনপোনেনশর্ অনথোলরটে (Metropolitan Transportation 

Authority) হেোনডনর সভোপলি ও CEO ল নসনে দোলেত্ব পোলনর্র জর্য মনর্োর্ের্ পোনের্। লিলর্ 

2021 সোনলর জলুোই মোস হথনক ভোরপ্রোপ্ত সভোপলি ও CEO ল নসনে দোলেত্ব পোলর্ করনের্।  

MTA লর্ম নোণ ও উন্নের্ (MTA Construction and Development)-এ িোর দোলেত্ব পোলর্কোনল, লম. 

ললনেনের লর্উ ইেকন লসটে ট্রোর্জজনের অেকোঠোনমো ও ফ্যোলসললটে, লং আইলযন্ড হরল হরোড, 

হমনট্রো-র্থ ন হরলপথ ও MTA লিজ ও েোনর্ল এর জর্য ভোনলো হমরোমি খোনি লেলর্নেোগ স  

সংস্থোটের 55 লেললের্ ডলোনরর পোাঁচ্-েের হমেোদী কযোলপেোল কম নসূলচ্ িত্ত্বোেধোর্ কনরনের্। লিলর্ 

লসগর্যোল ও অর্যোর্য ে ৃৎ লসনেমগুনলোর আপনডে, লসনেম সম্প্রসোরণ, এেং হমগো প্রকল্পসমূ  

হযমর্ ইে সোইড অযোনেস, লিিীে এলভলর্উ সোেওনের লিিীে পয নোে এেং লং আইলযন্ড হরল 

হরোনডর প্রধোর্ লোইনর্র িৃিীে ট্রযোক সম্প্রসোরণ ইিযোলদর জর্য দোলেত্বশীল লেনলর্। এেোড়ো MTA-

এর প্রকল্প েযেস্থোপর্োর সক্ষমিো আপনগ্রড ও হপশোদোলরত্ব আর্েনর্র জর্য এেং MTA-এর 

অেকোঠোনমো প্রকল্পগুনলোনি লরনেল এনেে পলরকল্পর্ো ও অথ ননর্লিক উন্নের্ একীভূি করোর 

জনর্যও লিলর্ দোলেত্বশীল রনেনের্।  

  

2003 সোল হথনক 2017 সোল পয নন্ত, লম. ললনেনের ওেোর্ল্ন হট্রড হসন্টোর প্রপোটেনজ LLC (World 

Trade Center Properties LLC)-এর হপ্রলসনডন্ট ল নসনে দোলেত্ব পোলর্ কনরনের্, হযখোনর্ লিলর্ 

ওেোর্ল্ন হট্রড হসন্টোনরর জোেগোটে পরু্লর্ নম নোনণর জর্য লসলভোরনেইর্ (Silverstein) সংস্থোর 

প্রনচ্ষ্টোর সকল লদক েযেস্থোপর্োর জর্য দোলেত্বশীল লেনলর্, হযসে লেষনের মনধয পলরকল্পর্ো, 

র্কশো, ও লর্ম নোণকোজ সংক্রোন্ত লেষেসমূ ; েযেসো, অথ নোের্, ও আইলর্ লেষেসমূ ; এেং সরকোলর 

কোয নক্রম, সরকোর, ও কলমউলর্টে সম্পকন ইিযোলদ অন্তভভ নি লেল।  

  

িোর কযোলরেোনরর শুরুনি লিলর্ হপ্রলসনডন্ট লেল লির্ের্ এেং NYC হমের এড হকোচ্-এর 

প্রশোসনর্ দোলেত্ব পোলর্ কনরনের্ এেং হেসরকোরী আইর্জীেী ল নসনে কম নরি লেনলর্।  

  

এবলজাম্বিি হভম্বলজ MTA হেোনডন দোলেত্ব পোলনর্র জর্য মনর্োর্ের্ পোনের্। লিলর্ েিনমোনর্ 

1972 সোনল িোর েোেো অযোন্্ডরু হভনলজ এর শুরু করো একটে লিিীে প্রজনের কর্স্ট্রোকশর্ ফ্োম ন, 

হভনলজ অগ নোর্োইনজশর্ (Velez Organization)  

 এর হপ্রলসনডন্ট ল নসনে দোলেত্ব পোলর্ করনের্। িোর কৃলিনত্বর মনধয িোর হর্িৃনত্ব সম্পন্ন  ওেো 

কনেক শিোলধক প্রকল্প রনেনে, যোর মনধয িঙ্কস ও  োনল ননম হেে ও হফ্ডোনরল অর্ুদোনর্ 600 

ইউলর্ে সোশ্রেী আেোসর্ লর্ম নোণ, এেং লর্উ ইেকন েযোপী দশ লেললের্ ডলোনররও হেলশ অথ নোেনর্র 

উনেখনযোগয লশক্ষো, স্বোস্থযনসেো ও ে ৃৎ-মোত্রোর প্রকল্পগুনলো অন্তভভ নি রনেনে।  

  

লিলর্ হেোলরকুেো কনলজ (Boricua College)-এর একজর্ ট্রোলে; হযটে লর্উ ইেনকন লির্টে 

কযোম্পোনসর মোধযনম প্রধোর্ি লযোটের্ো র্োরীনদর হসেো প্রদোর্কোরী একটে স্বীকৃি হেসরকোলর 

প্রলিষ্ঠোর্। লিলর্ লর্উ ইেকন লসটে ও লর্উ ইেকন হেনের অসংখয সংস্থো, লশল্পখোনির অলোভজর্ক 

সংস্থো, এেং িরুণনদর জর্য হমন্টরলশপ ও েলৃি প্রদোনর্ স োেিোকোরী গ্রুপগুনলোর অযোডভোইজলর 

হেোনডন দোলেত্বরি রনেনের্। লিলর্ হেোডন ফ্র কযোথললক চ্যোলরটেজ (Board for Catholic Charities) 

এেং লর্উ ইেকন লসটে পুললশ ফ্োউনন্ডশর্ (New York City Police Foundation)-এর একজর্ 

সদসয। লিলর্ েিনমোনর্ লর্উ ইেকন লসটের সম্পলি কর পুর্গ নঠর্ কলমশর্ (Property Tax Reform 



Commission)-এর কলমশর্োর ল নসনে দোলেত্ব পোলর্ করনের্।  ূলণ নঝড় মোলরেোর ফ্নল  েো 

ভূলমধ্বস লেপয ননের পনর, এললজোনেথ NY পুনেনিনো লরনকোর পোনশ আনে পুর্রুদ্ধোর ও পুর্লর্ নম নোণ 

কলমটে (NY Stands with Puerto Rico Recovery & Rebuilding Committee),  ূলণ নঝড় মোলরেোর 

জর্য NY হমনমোলরেোল কলমশর্ (NY Memorial Commission for Hurricane Maria)-এ লর্যুি 

 নেলেনলর্, ও পুনেনিনো লরনকোর হপোনন্স একটে সযোনেলোইে কনপ নোনরে অলফ্স স  অসংখয 

কমীদল ও অথ ননর্লিক উন্নের্ কম নসূলচ্র হর্িৃত্ব লদনেনের্। আন্তজনোলিক পয নোনে, লমস. হভনলজ 

ইরোর্ 180 (Iran 180) র্োমক একটে সংস্থোর স -সভোপলি ল নসনে দোলেত্ব পোলর্ করনের্, হয 

সংস্থোটে মোর্েোলধকোর এেং ইরোনর্র পোরমোণলেক হুমলক লর্রসনর্র পনক্ষ কথো েনল থোনক। লিলর্ 

মযোেোর অে ফ্যোক্ট টেলভ উইথ হসোলডযোড ও'িোেোর্ (Matter of Fact TV with Soledad O'Brien), 

ফ্ে লর্উজ লযোটেনর্ো (Fox News Latino), দয হডইলল লর্উজ (The Daily News), দয ওেোল লস্ট্রে 

জোর্ নোল (The Wall Street Journal), এল লডেোলরও লো হপ্রসর্ো (El Diario La Prensa), ল স্প্যোলর্ক 

লেজনর্স (Hispanic Business), ENR, লসটে এন্ড হেে (City & State) এেং হক্রইর্'স লর্উ ইেকন 

লেজনর্স (Crain's New York Business) এর মনিো লমলডেো আউেনলেগুনলোনি অেদোর্ হরনখ 

থোনকর্। লিলর্ তেলচ্ত্রয ও মল লোনদর ক্ষমিোেনর্র একজর্ হজোরোনলো সমথ নক এেং মল লোনদর 

হর্িৃত্ব ও কম ন/জীের্ ভোরসোময সংক্রোন্ত লেষনে একজর্ স্প্ষ্টভোষী েিো। অসংখয পুরস্কোর ও 

স্বীকৃলির পোশোপোলশ, লমস. হভনলজ লসটে এন্ড হেে কিৃনক "মযোর্ োেনর্র 50 জর্ প্রভোেশোলীর" 

("Manhattan Power 50") একজর্ ল নসনে স্বীকৃলি লোভ কনরনের্।  

  

###  
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