
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল মালিা ী হরল পবরকাঠাম্বমা বিবর্ম্ব াম্বগ 76.4 বমবল র্ ডলার প্রদার্ করার 

হ াষণা কম্বরম্বের্  

 

বর্রাপত্তা িৃদ্ধি করম্বে, পবরম্বষিার বর্ভনরেীলো উন্নে করম্বে এিং আঞ্চবলক অি ননর্বেক 

উন্ন র্ম্বক সমি নর্ করম্বে রাম্বযের অি না র্ প্রদার্ করা  ম্ব ম্বে  

  

পণে সামগ্রী হরম্বলর মাধ্েম্বম বর্ম্ব  যাও া আসা করম্বল ো বগ্রর্ াউয গোস বর্গ নমর্ হ্রাস 

কম্বর এিং  াইওম্ব র যার্যট প্রসবমে কম্বর বর্উ ই ম্বকনর যাবের হর্েৃত্ব স্থার্ী  

যলিা রু লম্বযের সমি নম্বর্  

  

অঞ্চল অর্ুসাম্বর প্রকল্পগুবলর একটট সম্পূণ ন োবলকা উপলব্ধ এখাম্বর্  

 

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর মালবা ী হরল পথরক্াঠার্মা পুর্র্ নবীক্রণ এবং 

আধুথর্ক্ীক্রর্ণর উর্ের্যয 38টি প্রক্র্ের জর্য 76.4 থমথলয়র্ ডলার্রর ত থবর্লর হ াষণা 

ক্র্রর্ের্। এই 100 যতাংয রার্জযর অি নায়র্ ক্রা অর্ুদার্গুথল মালবা ী হরল থযে দ্বারা থর্উ 

ইয়র্ক্ন ক্রা বযক্তিগত পথরক্াঠার্মা থবথর্র্য়ার্গ বাথষ নক্ 100 থমথলয়র্ ডলার্ররও হবথযর পথরপূরক্। 

মালবা ী হরর্লর উন্নথতর্ত হক্ৌযলগত থবথর্র্য়াগগুথল রাজয জরু়্ে উৎপাদর্ এবং কৃ্থষ বযবসার 

জর্য বাজার্রর র্াগাল বজায় রাখার জর্য এবং বা়োর্র্ার জর্য অপথর ার্ ন, র্ার মর্ধয রর্য়র্ে র্ি ন 

ক্াথি অঞ্চর্লর অযালর্ক্ায়া, সাউদার্ ন টিয়ার অঞ্চর্লর ক্থর্ নং এবং পক্তিম থর্উ ইয়ক্ন অঞ্চর্লর 

লযাক্াওয়ান্না।  

  

"এই অর্ুদার্র্র মাধযর্ম অি নায়র্ ক্রা পথরক্াঠার্মা প্রক্েগুথল র্তুর্ থর্ম নাণ ক্ার্জর সা ার্র্য 

আমার্দর অি ননর্থতক্ প্রতযাবতনর্র্ক্ আরও উৎসাথ ত ক্রর্ব, তার সার্ি আঞ্চথলক্ 

অি নর্ীথতগুথলর্ক্ দী নর্ময়ার্দ আরও প্রথতর্র্াথগতামূলক্ ক্র্র তুলর্ব এবং পথরর্বযর্ক্ বজায় 

রাখা হর্ এমর্ উপার্য় পর্ণযর চলাচল বকৃ্তি ক্রর্ব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "থর্উ ইয়ক্ন র্খর্ 

জলবায় ুপথরবতনর্র্র থবরুর্ি ল়োই ক্রার প্রর্চষ্টায় জাথতর্ক্ হর্তৃত্ব থদর্ে, আমরা আমার্দর 

পথরর্বযর্ক্ থবপন্ন ক্র্র এমর্ ঝুুঁ থক্ প্রযথমত ক্রার সার্ি এক্টি দাথয়ত্বযীল পিথতর্ত 

অি ননর্থতক্ প্রবকৃ্তির্ক্ উন্নীত ক্র্র এমর্ উর্দযার্গর জর্য অি নায়র্র্ক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্রর্ত 

িাক্ব।"  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেি থডপািনর্মন্ট অফ ট্রান্সর্পার্িনযর্ (New York State Department of 

Transportation) দ্বারা পথরচাথলত র্াত্রী ও মালবা ী হরল স ায়তা ক্ম নসূথচ (Passenger and 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2FDOT_List.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb5c5386c5b8f40b16a1008d9e7398118%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637795056704251166%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KINGJw1s9i65FybnGdyOcimP5Z553St%2FfeuM%2BXBohgg%3D&reserved=0


Freight Rail Assistance Program), মালবা ী পর্ণযর থর্রাপদ চলাচল বা়োয়, উৎপাদর্র্র চাক্থর 

ধর্র রাখর্ত এবং বকৃ্তির জর্য পথরর্ষবার থর্ভনরর্র্াগযতা উন্নত ক্র্র এবং অি ননর্থতক্ উন্নয়র্র্ক্ 

সমি নর্ ক্র্র, থবর্যষ ক্র্র রার্জযর উপর্রর অঞ্চল গুথলর্ত। আজর্ক্র হ াষণাটি ট্রযাক্ এবং 

হসতুর পুর্ব নাসর্, ক্ষমতার সম্প্রসারণ, আর্রা পথরেন্ন হরর্লর সরঞ্জাম সংগ্র , এবং মালবা ী 

ইয়াডন এবং সমুদ্র-বন্দর্রর স্থার্গুথলর্ত হরল পথরক্াঠার্মার আধুথর্ক্ীক্রণ ও সম্প্রসারর্ণর জর্য 

ত থবল সরবরা  ক্র্র।  

  

মালবা ী হরর্ল আজর্ক্র হক্ৌযলগত থবথর্র্য়াগগুথল থর্উ ইয়র্ক্নর হদর্যর অগ্রণী জলবায় ু

লক্ষযগুথলর্ক্ও সমি নর্ ক্র্র৷ মালবা ী হরল বাথণজয স্থার্ান্তর্রর জর্য সব হচর্য় জ্বালাথর্-দক্ষ 

পিথত থ সার্ব প্রমাথণত  র্য়র্ে এবং ট্রাক্ দ্বারা পণয চলাচর্লর তুলর্ায় থতর্গুর্ণরও হবথয দক্ষ। 

এক্টি এক্ক্ মালবা ী হরল হট্রর্ আমার্দর রাস্তা হির্ক্ ক্র্য়ক্র্যা ট্রাক্ সথরর্য় হদয়, র্া র্ার্জি 

এবং ক্ষথতক্ারক্ থগ্রর্ াউস গযাস থর্গ নমর্ হ্রাস ক্র্র।  

 

বর্উ ই কন হেট বডপাটনম্বমন্ট অফ ট্রান্সম্বপাম্বটনেম্বর্র কবমের্ার হমবর হিম্বরয 

ডবমর্গুম্ব য িম্বলম্বের্, "গভর্ নর হ াক্র্লর হর্তৃর্ত্ব, থর্উ ইয়ক্ন অি ননর্থতক্ পুর্রুিার এবং 

বকৃ্তির সুথবধার্ি ন পথরক্াঠার্মার্ত বুক্তিমার্ থবথর্র্য়াগ ক্র্র চর্লর্ে৷ হরর্ল এই লক্ষযর্ুি 

থবথর্র্য়াগগুথল থর্উ ইয়র্ক্নর উপর্রর অঞ্চলগুথলর্ত ভার্লা অি নপ্রদার্ক্ারী উৎপাদর্র্র ক্াজগুথল 

বজায় রাখর্ব এবং পণযগুথল দক্ষতার সার্ি এবং পথরর্বযগতভার্ব হিক্সই পিথতর্ত সরবরা  

ক্রা  র্ব তা থর্ক্তিত ক্রর্ব।"  

  

বসম্বর্টর টটম্বমাবি এম হকম্বর্বড িম্বলর্, "থর্উ ইয়র্ক্নর মালবা ী হরল পথরক্াঠার্মার্ত এই 

থবথর্র্য়াগটি খুবই প্রর্য়াজর্ এবং এটি আমার্দর অি নর্ীথতর জর্য এক্টি সবুজ, হিক্সই ক্াঠার্মা 

প্রথতষ্ঠার এক্টি গুরুত্বপূণ ন উপাদার্ র্খর্ আমরা COVID-19 ম ামারী হির্ক্ পুর্থর্ নম নাণ ক্রথে৷ 

আথম দৃঢ়ভার্ব থবশ্বাস ক্থর এটি রাজযবযাপী পথরব র্ ক্ষমতা এবং বাথণজয উভয়র্ক্ই যক্তিযালী 

ক্রর্ব, এবং এটির্ক্ অগ্রাথধক্ার হদওয়ার জর্য আথম গভর্ নরর্ক্ সাধুবাদ জার্াই।"  

  

সংসদ সদসে উইবল াম বি. মোগর্াম্বরবল িম্বলম্বের্, "মালবা ী পথরক্াঠার্মার্ত থবথর্র্য়াগ ক্রা 

অপথর ার্ ন, হক্বল রক্ষণার্বক্ষণ র্য়, বরং আমার্দর প্রথতটষ্ঠত বযবস্থার আধুথর্ক্ীক্রণ ক্র্র এবং 

 াইওর্য়র র্ার্জিও থর্রসর্ ক্র্র। থর্ম নাণ এবং কৃ্থষ সংক্রান্ত বযবসাগুথল আমার্দর রার্জযর 

সাধারণ অি নর্ীথতর্ক্ উপকৃ্ত ক্রর্ব, সা ার্য ক্রর্ব এবং যক্তিযালী ক্রর্ব।"  

  

বর্উ ই ম্বকনর হরলম্বরাডস অফ বর্উ ই ম্বকনর (Railroads of New York) হপ্রবসম্বডন্ট চাল নস 

 ান্টার িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়র্ক্নর হরলপি (RONY) এই অপথর ার্ ন ত থবল প্রদার্ ক্রার জর্য 

গভর্ নর হ াক্ল, রাজয আইর্সভায় আমার্দর অংযীদারগণ এবং পথরব র্ থবভাগর্ক্ 

(Department of Transportation) ধর্যবাদ জার্ার্ত চায়৷ এই থবথর্র্য়াগ আমার্দর রার্জযর 

হরলপিগুথলর্ক্ এক্টি থর্রাপদ, থর্ভনরর্র্াগয, পথরর্বয-বান্ধব হরল হর্িওয়াক্ন বজায় রাখর্ত এবং 

সম্প্রসারণ ক্রর্ত সা ার্য ক্রর্ব র্া থর্উ ইয়ক্ন হের্ির বযবসাগুথলর্ক্ সমস্ত উত্তর আর্মথরক্া 

জরু়্ে পণয পথরব র্র্ মালবা ী হরল পথরর্ষবা হর্ অসাধারণ প্রথতর্র্াথগতামূলক্ সুথবধা প্রদার্ ক্র্র 

তার সুথবধা থর্র্ত হদয়।"  



 

অঞ্চল অর্ুসার্র অি নপ্রাপ্ত প্রক্েগুথলর এক্টি সম্পূণ ন তাথলক্া এখার্র্ উপলব্ধ।  

  

###  
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