
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হের্ হেেম্বর্র আধুবর্কায়ম্বর্র লম্বযে গভর্ নর হ াকল ও গভর্ নর মারবির ি ৃৎ 

েদম্বযে গ্র ম্বের হ াষো  

  

অোমট্রাক ও NJ ট্রার্জিট-এর সম্বে অংেীদার  ম্বয় হের্ হেের্ েুর্বর্ নম নাম্বের 

র্কো প্রেয়ম্বর্র ির্ে MTA িাম ন খুুঁিম্বে  

  

িাম নগুম্বলা গত েরম্বত গভর্ নম্বরর প্রদত্ত রূেম্বরখা অর্ুযায়ী হের্ হেেম্বর্র 

একাবধক প্রিম্বের রূোন্তম্বরর র্কো প্রেয়র্ শুরু করম্বি  

  

র্তুর্ হেেম্বর্ সুউচ্চ োদ ও প্রাকৃবতক আম্বলা স  বিোল বসম্বেল-হলম্বভল 

কর্ম্বকাস ন, প্ল্োটিম নগুম্বলার সম্বে উন্নত সংম্বযাগ, প্রেস্ত প্রম্বিেেি এিং স িাত 

জ্ঞাম্বর্র সাম্বি সেবতেূে ন ভ্রমে েি অন্তভুনক্ত িাকম্বি  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলেম্বমন্ট সামবগ্রক উন্নয়র্ প্রকম্বের েবরেূরক ব ম্বসম্বি 

ভূবমকা রাখম্বত এিং ির্সমাগম্বমর স্থার্ ও সামাজিক েবরম্বষিাগুম্বলাম্বক 

অগ্রাবধকার বদম্বত, সাশ্রয়ী আিাসম্বর্ বিবর্ম্বয়াগ করম্বত, ট্রার্জিট অোম্বেস ও 

হেয়ারকৃত সড়ক িৃজি করম্বত, েিচারী-িান্ধি বিটম্বেে সচল করম্বত োিবলক 

হরলম টাে হিাস ন গঠর্ কম্বরম্বে  

  

হের্ প্রকে এিং যাত্রীম্বদর, অবধিাসীম্বদর ও ির্সাধারম্বের ির্ে এটটর বর্ম্বয় 

আসা সুিলগুম্বলা সম্পম্বকন বভবেও এখাম্বর্ হদখা যাম্বি  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ জাথস ন গভর্ নর থিল মারথির সঙ্গে সম্মিথলতভাঙ্গে হ াষণা 

ক্ঙ্গরঙ্গের্ হে হমঙ্গরাপথলটার্ রান্সঙ্গপাঙ্গটনশর্ অিথরটট (Metropolitan Transportation Authority), 

অযামরাক্ (Amtrak) ও NJ রার্ম্মজট (NJ TRANSIT)-এর সঙ্গে অংশীদার  ঙ্গে, আথক্নঙ্গটক্চার ও 

ইম্মিথর্োথরং িাম নগুঙ্গলার ক্াে হিঙ্গক্ সম্প্রথত হপর্ হেশর্ মাোর প্ল্যাঙ্গর্র অধ্যেঙ্গর্ রূপঙ্গরখা 

তুঙ্গল ধ্রা হপর্ হেশর্ পরু্থর্ নম নাঙ্গণর প্রঙ্গচষ্টাে থদক্থর্ঙ্গদনশর্া প্রদার্ ক্রঙ্গত প্রস্তাে আ োর্ 

ক্রঙ্গে, হে পথরক্ল্পর্াটট গত শরঙ্গত হ াষণা ক্রা  ঙ্গেথেল। গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর পথরক্ল্পর্াে হপর্ 

হেশর্ঙ্গক্ এক্টট আধ্ুথর্ক্, সুপ্রশস্ত, আঙ্গলাক্মে িযাথসথলটটঙ্গত রূপান্তঙ্গরর প্রস্তাে ক্রা  ঙ্গেঙ্গে, 

হেখাঙ্গর্ পি খুুঁঙ্গজ হর্ওো স জ  ঙ্গে এেং এক্ইসাঙ্গি হেটট জর্সাধ্ারঙ্গণর অযাঙ্গেসঙ্গোগয স্থার্ ও 

সামাম্মজক্ পথরঙ্গষোগুঙ্গলাঙ্গক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্, সাশ্রেী আোসঙ্গর্ থেথর্ঙ্গোগ, রার্ম্মজট অযাঙ্গেস 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeefoY1Q8EIw&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C040b90bbf0dd4e52adfa08da4a36004c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903893041583549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7bKr39P%2Bdp6kNV4zkMTm35%2FdiYy7lfb%2B8aD703DxhRk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2Fproject%2Fpenn-station-reconstruction&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C040b90bbf0dd4e52adfa08da4a36004c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903893041583549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SZNSKOiIz7bRy%2BgWbbo9WlPm4flfLzCSoqoaeqaSXnU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-unveils-commuter-first-vision-penn-station-and-revitalized-surrounding%255d&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C040b90bbf0dd4e52adfa08da4a36004c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903893041583549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PHxg3WSPYbLWOm65xvsTjf%2BvJnAJWJfLA%2BrKM9cFk5Y%3D&reserved=0


ও হশোরকৃ্ত সড়ক্ েমৃ্মি, এেং পিচারী-োন্ধে থিটঙ্গেপ ততথর ক্রঙ্গত আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্াগুঙ্গলা 

পুর্রুজ্জীথেত ক্রঙ্গে। হপর্ হেশঙ্গর্র পুর্থর্ নম নাণ প্ল্যাটিঙ্গম নর সঙ্গে উন্নত সংঙ্গোগ, স ঙ্গজ পি 

খুুঁঙ্গজ হর্ওোর েযেস্থা এেং েথধ্ নত সুঙ্গোগ-সুথেধ্ার েযেস্থা ক্রার মাধ্যঙ্গম োত্রীঙ্গদর ক্র্ঙ্গক্াস ন 

েযে াঙ্গরর অথভজ্ঞতা আধ্ুথর্ক্াের্ ক্রঙ্গে। হপর্ হেশঙ্গর্র ভথেষযত সম্প্রসারণ রযাক্ ও 

প্ল্যাটিঙ্গম নর সক্ষমতা েমৃ্মি ক্রঙ্গে এেং পুর্থর্ নথম নত হপর্ হেশঙ্গর্র সঙ্গে পুঙ্গরাপুথরভাঙ্গে এক্ীভূত 

 ঙ্গে হেঙ্গত পারঙ্গে।  

  

"হপর্ হেশর্ঙ্গক্ থেঙ্গের হসরা শ ঙ্গরর হসন্ট্রাল  াে  ওোর উপেুক্ত এক্টট থেেমাঙ্গর্র, োত্রী-

হক্ম্মিক্ পথরে র্ িযাথসথলটটঙ্গত রূপান্তঙ্গরর ক্াজটট আঙ্গরা আঙ্গগই  ওো উথচত থেল," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "আমরা সুউচ্চ োঙ্গদর থর্ঙ্গচ এক্টট থসঙ্গেল-হলঙ্গভল এক্ীভূত হেশঙ্গর্র 

রূপক্ল্প হশোর ক্রথে হেখাঙ্গর্ প্রাকৃ্থতক্ আঙ্গলা, সুস্পষ্ট, স জাত দৃটষ্টঙ্গগাচরতা, আঙ্গরা হেথশ 

সঞ্চালঙ্গর্র স্থার্ এেং সড়ক্ ও প্ল্যাটিম নগুঙ্গলার সঙ্গে আঙ্গরা হেথশ সংঙ্গোঙ্গগর েযেস্থা িাক্ঙ্গে। এই 

হ াষণার মধ্য থদঙ্গে MTA হসই রূপক্ল্প োস্তোেঙ্গর্র পঙ্গি এক্টট সুস্পষ্ট পদঙ্গক্ষপ গ্র ণ ক্রঙ্গে। 

োইঙ্গের্ প্রশাসঙ্গর্র প্রঙ্গচষ্টা, থসঙ্গর্টর েুমাঙ্গরর হর্তৃত্ব এেং থসঙ্গর্টর থগথলব্র্যান্ড এেং আমাঙ্গদর 

ক্ংঙ্গগ্রশর্াল হেথলঙ্গগশঙ্গর্র সমি নঙ্গর্র ক্লযাঙ্গণ, এই পুঙ্গরা অঞ্চঙ্গলর জর্য এক্টট র্তুর্ হপর্ 

হেশর্ ততথর ক্রঙ্গত স ােতা ক্রার জর্য র্তুর্ হিোঙ্গরল সংস্থার্গুঙ্গলা লভয  ঙ্গেঙ্গে।"  

  

"হপর্ হেশর্ এক্টট ে ৃৎ পথরে র্  াে ো প্রথত েের এটটর ক্থরেরগুঙ্গলা থদঙ্গে ক্ঙ্গেক্ থমথলের্ 

হরর্ ও সােওঙ্গে োত্রীর চলাচঙ্গলর েযেস্থা ক্ঙ্গর িাঙ্গক্," িম্বলম্বের্ হলিম্বটম্বর্ন্ট গভর্ নর 

অোন্টবর্ও হেলগাম্বো। "হপর্ হেশঙ্গর্র আধ্ুথর্ক্ােঙ্গর্র জর্য এই অেক্াঠাঙ্গমা প্রক্ল্পটট চালুর 

িঙ্গল থর্উ ইেক্নোসীঙ্গদর গে ন ক্রঙ্গত পারার মঙ্গতা এক্টট প্রিম-হশ্রথণর রার্ম্মজট  াে পাওো োঙ্গে 

হেটট োত্রীঙ্গদর সুঙ্গোগ-সুথেধ্া ও হেশঙ্গর্র মঙ্গধ্য চলাচঙ্গলর েযেস্থা উন্নত ক্রঙ্গে, থর্ম নাণক্াজ 

সংক্রান্ত ক্ম নসংস্থার্ ততথর ক্রঙ্গে এেং েযেসা প্রথতষ্ঠার্ ও অথধ্োসীঙ্গদর জর্য এই এলাক্ার 

রূপান্তর  টাঙ্গে।"  

  

"থেঙ্গের অর্যতম সেঙ্গচঙ্গে গুরুত্বপূণ ন পথরে র্ হর্টওোঙ্গক্নর হক্িীে স্থার্ থ ঙ্গসঙ্গে, হপর্ হেশঙ্গর্ 

এমর্ পথরঙ্গেশ ও োথ যক্ রূপ িাক্া আেশযক্ ো এই অঞ্চঙ্গলর জর্য এটটর েযাপক্ গুরুঙ্গত্বর 

প্রথতিলর্  টাঙ্গে," িম্বলম্বের্ বর্উ িাবস ন গভর্ নর বিল মারবি। "ক্ঙ্গেক্ দশক্ ধ্ঙ্গর হপর্ 

হেশর্ থর্উ জাথস নর োত্রী ও দশ নর্ািীঙ্গদরঙ্গক্ তাঙ্গদর প্রাপয স্বাচ্ছন্দ্য ও সুথেধ্া থদঙ্গত পাঙ্গরথর্। এখর্, 

এক্াথধ্ক্ সংস্থা ও হেটজঙু্গড় সম্পন্ন  ওো অংশীদাথরঙ্গত্বর িঙ্গল, আমরা এই গুরুত্বপূণ ন পথরে র্ 

 াঙ্গের দী নথদর্ ধ্ঙ্গর অঙ্গপক্ষমার্ রূপান্তঙ্গরর লঙ্গক্ষয এথগঙ্গে োওোর পরেতী পদঙ্গক্ষপ গ্র ণ 

ক্রঙ্গত প্রস্তুত আথে।"  

  

MTA এেং এর অংশীদার হরলপিগুঙ্গলা ক্তৃনক্ প্রণীত মাোর প্ল্যার্ অর্েুােী পুর্থর্ নথম নত এই 

হেশর্:  

  

• হরঙ্গর্ আঙ্গরা ণ এেং জর্সাধ্ারঙ্গণর জর্য সে ক্াে নক্রম ও সুঙ্গোগ-সুথেধ্াঙ্গক্ প্রশস্ত 

ক্র্ঙ্গক্াস ন ও সুউচ্চ োদথেথশষ্ট এক্টট এক্ক্ হলঙ্গভঙ্গল এক্ীভূত ক্রঙ্গে  



• হেশঙ্গর্র পূে ন পাঙ্গশ এক্টট প্রধ্ার্ ক্র্ঙ্গক্াস ন ততথর ক্রঙ্গে ো গ্রযান্ড হসন্ট্রাল টাথম নর্াঙ্গলর 

মেথর্ ার্ হরর্  ল ও হগ্রট  ঙ্গলর এলাক্াগুঙ্গলার সম্মিথলত জােগার হচঙ্গে উঙ্গেখঙ্গোগয 

মাত্রাে েড়  ঙ্গে।  

• পােথলক্ ক্র্ঙ্গক্াস নগুঙ্গলার োঙ্গদর উচ্চতা থিগুণ ক্রঙ্গে  

• হেশঙ্গর্র মঙ্গধ্য স জাত উপাঙ্গে ভ্রমঙ্গণর পি প্রদার্ ক্রঙ্গত প্ল্যাটিঙ্গম নর প্রঙ্গেশপিগুঙ্গলা 

সুস্পষ্টভাঙ্গে দৃটষ্টঙ্গগাচর  ওোর েযেস্থা ক্রঙ্গে  

• হেশঙ্গর্র 11টট প্ল্যাটিঙ্গম ন থসুঁথড়, এঙ্গেঙ্গলটর ও এথলঙ্গভটঙ্গরর সংখযা 33 শতাংশ েমৃ্মি 

ক্রঙ্গে  

• পিচারীঙ্গদর প্রঙ্গেশপিগুঙ্গলা উন্নত/প্রসাথরত ক্রঙ্গে  

  

েতনমার্ হপর্ হেশর্ - পম্মিম হগালাঙ্গধ্ নর েযস্ততম রার্ম্মজট  াে - লা গাথেনো, জর্ এি. হক্ঙ্গর্থে 

ও থর্উআক্ন এোরঙ্গপাঙ্গটনর সম্মিথলত োত্রী সংখযার হচঙ্গে হেথশ োত্রীঙ্গক্ হসো থদঙ্গে িাঙ্গক্। র্তুর্ 

মেথর্ ার্ হরর্  ঙ্গল অযামরাঙ্গক্র ক্াে নক্রম হপর্ হেশর্ সংোঙ্গরর এক্টট সুঙ্গোগ ক্ঙ্গর থদঙ্গেঙ্গে, 

োর িঙ্গল প্রধ্ার্ ক্র্ঙ্গক্াঙ্গস ন প্রাকৃ্থতক্ আঙ্গলা প্রঙ্গেঙ্গশর পি ক্ঙ্গর হদওোর জর্য ভূগভনস্থ প্রিম 

হলঙ্গভঙ্গলর স্িূল অংশ অপসারণ ক্রা, খুচরা থেঙ্গক্রতা ও অর্যার্য েযে ারক্ারীর জর্য সুঙ্গোগ-

সুথেধ্া উন্নত ক্রা, সুরক্ষা ও থর্রাপত্তা েমৃ্মি ক্রা, োত্রীঙ্গদর চলাচঙ্গলর এলাক্া উঙ্গেখঙ্গোগয মাত্রাে 

সম্প্রসারণ ক্রা, প্রঙ্গেশ ও প্রস্থাঙ্গর্র পি সম্প্রসারণ ক্রা, এেং োত্রীঙ্গদর জর্য হেশঙ্গর্র মঙ্গধ্য 

পি খুুঁঙ্গজ হর্ওো এেং তাঙ্গদর গন্তেযস্থঙ্গলর সঙ্গে সংঙ্গোগ পাওো স জতর ক্রা সম্ভে  ঙ্গে। 

হেশর্টটর পুর্থর্ নম নাণ ক্াঙ্গজর জর্য েে হিঙ্গক্ সাত থেথলের্ েলার েযে  ঙ্গে েঙ্গল প্রতযাশা ক্রা 

 ঙ্গচ্ছ এেং থর্ম নাণক্াজ শুরুর পাুঁচ হিঙ্গক্ েে েেঙ্গরর মঙ্গধ্য ক্াজ সম্পন্ন  ঙ্গে েঙ্গল অর্ুমার্ ক্রা 

 ঙ্গচ্ছ।  

  

হসইসাঙ্গি, এম্পাোর হেট হেঙ্গভলপঙ্গমন্ট হপর্ হেশর্ এলাক্ার পােথলক্ হরলম টাে হিাস ন 

(Public Realm Task Force) গঠর্ ক্ঙ্গরঙ্গে হেটট হপর্ হেশঙ্গর্র আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্া 

পুর্রুজ্জীথেতক্রণ ও হসৌন্দ্ে নেধ্ নঙ্গর্র জর্য জর্সাধ্ারঙ্গণর েযে াঙ্গরর স্থার্গুঙ্গলার উন্নের্, হেমর্ 

থিটঙ্গেপগুঙ্গলার্ থর্ঙ্গে পুর্রাে ভাের্া এেং র্তুর্ উন্মুক্ত স্থাঙ্গর্র েযেস্থা ক্রা সম্পঙ্গক্ন ESD-হক্ 

পরামশ ন প্রদার্ ক্রঙ্গে। এই পােথলক্ হরলম টাে হিাস ন সংথিষ্ট হেট ও থসটট পে নাঙ্গের 

সংস্থাগুঙ্গলার প্রথতথর্থধ্, স্থার্ীে থর্ে নাথচত ক্ম নক্তনা, ক্থমউথর্টট হোেন, র্াগথরক্ সংগঠর্গুঙ্গলা এেং 

অর্য হেক্ঙ্গ াল্ডারঙ্গদর থর্ঙ্গে গঠর্ ক্রা  ঙ্গেঙ্গে।  

  

োিবলক হরলম টাে হিাম্বস নর সদসেগে  

  

• গভর্ নঙ্গরর ক্াে নালে:  

- হেপুটট হসঙ্গক্রটাথর অে ইঙ্গক্াঙ্গর্াথমক্ হেঙ্গভলপঙ্গমন্ট  

- হেপুটট হসঙ্গক্রটাথর অে রান্সঙ্গপাঙ্গটনশর্  

- হেপুটট হসঙ্গক্রটাথর অে থ উমযার্ সাথভনঙ্গসস  

• এম্পাোর হেট হেঙ্গভলপঙ্গমন্ট  

• ম ার্গর পথরে র্ ক্তৃ নপক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA)  

• অযামরাক্  

• থর্উ জাথস ন রার্ম্মজট (New Jersey Transit)  



• থর্উ ইেক্ন থসটট হমেঙ্গরর ক্াে নালে  

• NYC পথরে র্ থেভাগ (NYC Dept of Transportation)  

• NYC র্গর পথরক্ল্পর্া থেভাগ (NYC Dept of City Planning)  

• NYC অি ননর্থতক্ উন্নের্ ক্ঙ্গপ নাঙ্গরশর্ (NYC Economic Development 

Corporation)  

• মযার্ াটর্ CBs 4 ও 5 (প্রথতটট হোেন হিঙ্গক্ 2 জর্ মঙ্গর্ার্ীত েযম্মক্ত)  

• র্াগথরক্ সংগঠর্সমূ   

- আঞ্চথলক্ পথরক্ল্পর্া অযাঙ্গসাথসঙ্গেশর্ (Regional Plan Association)  

- 34তম থিট পাটনর্ারথশপ (34th Street Partnership)  

• GPP এলাক্ার হেঙ্গভলপার  

• MSG  

• ক্ংঙ্গগ্রসমযার্ হজরল্ড র্যােলার  

• ক্ংঙ্গগ্রসওঙ্গমর্ ক্যাঙ্গরাথলর্ মযাঙ্গলাথর্  

• হেট থসঙ্গর্টর ব্র্যাে  থলমযার্  

• হেট থসঙ্গর্টর রোটন জযাক্সর্  

• হেট থসঙ্গর্টর থলজ ক্্রুগার  

• অযাঙ্গসম্বথলমযার্ থরচােন গটথিে  

• মযার্ াটর্ েঙ্গরা হপ্রথসঙ্গেন্ট মাক্ন হলথভর্  

• ক্াউম্মন্সল সদসয এথরক্ েটচার  

  

এই টাে হিাস ন প্রথসি স্থপথত হেোর ওঙ্গেইজ এর WXY স্টুথেও (WXY Studio)-এর স ােতাে 

এক্টট পােথলক্ হরলম ক্র্ঙ্গসপ্ট প্ল্যার্ (Public Realm Concept Plan) প্রণেঙ্গর্র দাথেত্ব লাভ 

ক্রঙ্গে, হেখাঙ্গর্ পােথলক্ স্থার্গুঙ্গলার আক্াঙ্ক্ষিত উন্নেঙ্গর্র এক্টট অগ্রাথধ্ক্ারমূলক্ তাথলক্া, 

এেং জর্সাধ্ারঙ্গণর েযে াঙ্গরর স্থার্গুঙ্গলার োড়থত র্ক্শা প্রণের্, ক্ম নসূথচ ও ক্াে নক্রম 

পথরচালর্ার থদক্থর্ঙ্গদনশক্ র্ীথতমালা অন্তভুনক্ত িাক্ঙ্গে। ESD এেং এই টাে হিাস ন থর্উ ইেক্ন 

থসটটর র্গর পথরক্ল্পর্া থেভাঙ্গগর সঙ্গেও থর্থেড়ভাঙ্গে ক্াজ ক্রঙ্গে োঙ্গত এটটর ক্াে নক্রম থসটটর 

অথধ্ক্তর থেস্তৃত জর্সাধ্ারঙ্গণর েযে াঙ্গরর স্থার্গুঙ্গলা সংক্রান্ত পথরক্ল্পর্ার লঙ্গক্ষযর সাঙ্গি 

সমথিত ও সেথতপূণ ন  ে।  

  

GPP সাইটগুঙ্গলার র্তুর্ পুর্ঃউন্নের্ ক্াঙ্গজর িঙ্গল সষৃ্ট থরঙ্গেল এঙ্গেট রাজঙ্গস্বর এক্টট অংঙ্গশর 

অি নােঙ্গর্ এক্টট হপর্ হেশর্ এথরো পােথলক্ হরলম িান্ড (Penn Station Area Public Realm 

Fund) ততথর ক্রা  ঙ্গে, হেখাঙ্গর্ প্রক্ঙ্গল্পর প্রািথমক্ পে নাঙ্গে 50 থমথলের্ েলাঙ্গরর অেীক্ার থদঙ্গে 

সূচর্া ক্রা  ঙ্গচ্ছ।  

  

গভর্ নর হ াক্ল আজ র্তুর্ হপর্ হেশর্ এেং এটটর আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্ার 

পুর্রুজ্জীথেতক্রঙ্গণর জর্য হেঙ্গটর রূপক্ল্প প্রদশ নর্ক্ারী এক্টট থভথেও থপ্রথমোঙ্গররও হ াষণা 

থদঙ্গেঙ্গের্। এই থভথেওঙ্গত গত দুই েেঙ্গর ক্থমউথর্টট গ্রুপগুঙ্গলা এেং থর্ে নাথচত ক্ম নক্তনাঙ্গদর সঙ্গে 

অর্ুটষ্ঠত  ওো এক্ শতাথধ্ক্ তেঠঙ্গক্ হদখাঙ্গর্া পােথলক্ হপ্রঙ্গজঙ্গন্টশর্গুঙ্গলা অন্তভুনক্ত ক্রা 

 ঙ্গেঙ্গে, িঙ্গল সে থর্উ ইেক্নোসী এই পথরক্ল্পর্া, এেং থক্ভাঙ্গে ক্ঙ্গেক্ দশক্ ধ্ঙ্গর হচষ্টা ক্রার পর 

থর্উ ইেক্ন অেঙ্গশঙ্গষ এম্পাোর হেঙ্গটর হোগয এক্টট র্তুর্ হপর্ হেশর্ থর্ম নাণ ক্রঙ্গত পারঙ্গে হস 



থেষেটট েুঝঙ্গত পারঙ্গের্। থেম্মজটাল থভথেওটট এখাঙ্গর্ এেং প্রক্ল্পটট সম্পথক্নত এক্টট র্তুর্ 

ওঙ্গেেঙ্গপইঙ্গজ পাওো োঙ্গে৷  

  

হপর্ হেশর্ পুর্থর্ নম নাঙ্গণর র্ক্শার পাশাপাথশ, হরলপিগুঙ্গলা জাতীে পথরঙ্গেশ র্ীথতমালা আইর্ 

(National Environmental Policy Act) এেং জাতীে ঐথত াথসক্ স্থার্ সংরক্ষণ আইর্ (National 

Historic Preservation Act)-এর আওতাে হপর্ হেশঙ্গর্র পরু্থর্ নম নাণ প্রক্ঙ্গল্পর পে নাঙ্গলাচর্া শুরুর 

প্রতযাশা ক্রঙ্গে। উক্ত পে নাঙ্গলাচর্াে আইঙ্গর্র আেথশযক্তা অর্ুোেী শম্মক্তশালী প্রচারণা অন্তভুনক্ত 

িাক্ঙ্গে এেং েত হেথশ সম্ভে স্থার্ীে ও আঞ্চথলক্ ক্ণ্ঠস্বর হশার্া এেং হসরা আইথেোগুঙ্গলা এই 

র্ক্শাে অন্তভুনক্ত ক্রা থর্ম্মিত ক্রঙ্গত এক্টট হেশর্ ওোথক্নং অযােভাইজথর গ্রুপ সম্পূরক্ 

ভূথমক্া পালর্ ক্রঙ্গে।  

  

এই হেশর্ থর্ঙ্গে পুর্রাে ভাের্া সমতাপূণ ন রার্ম্মজট অযাঙ্গেস থর্ম্মিত ক্রা এেং অি ননর্থতক্ 

উন্নের্ অজনর্ ক্রার জর্য গভর্ নঙ্গরর অেীক্াঙ্গরর অংশ। এটট সামঙ্গর্র থদঙ্গক্র ইে ব্র্ঙ্কঙ্গসর 

(হক্া-অপ থসটট, মথরস পাক্ন, পাক্নঙ্গচোর, ও  ান্টস পঙ্গেন্ট) হমঙ্গরা-র্ি ন হরলপি হেশর্গুঙ্গলার 

েযে ারক্ারীঙ্গদর আংথশক্ উপক্াঙ্গর আসঙ্গে, োঙ্গদর জর্য হপর্ অযাঙ্গেঙ্গসর ক্ারঙ্গণ থমেটাউঙ্গর্ 

োওো-আসার সমে 50 থমথর্ট পে নন্ত ক্ঙ্গম োঙ্গে।  

  

এম্পায়ার হেট হেম্বভলেম্বমন্ট-এর হপ্রবসম্বেন্ট, CEO ও কবমের্ার হ াে র্াইট িম্বলর্ , 

"হপর্ হেশর্ পুর্রুজ্জীথেতক্রণ আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্াগুঙ্গলাঙ্গত র্তুর্ থেথর্ঙ্গোগ ও উন্নেঙ্গর্র 

গথতেমৃ্মি ক্রঙ্গে, ো এই ক্থমউথর্টটর সামথগ্রক্ অি ননর্থতক্ সমমৃ্মিঙ্গত স ােতা ক্রঙ্গে, এেং 

অথধ্োসীঙ্গদর, োত্রীঙ্গদর ও দশ নর্ািীঙ্গদর জর্য দী নথদর্ ধ্ঙ্গর প্রঙ্গোজর্ীে েঙ্গল অর্ুভূত  ওো এক্টট 

আধ্ুথর্ক্ রার্ম্মজট  াে প্রদার্ ক্রঙ্গে। পােথলক্ হরলম টাে হিাঙ্গস নর মাধ্যঙ্গম আমরা হপর্ 

হেশঙ্গর্র আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্ার উন্নেঙ্গর্র জর্য এক্টট হটক্সই পথরক্ল্পর্া প্রণের্ ক্রঙ্গো, 

হেখাঙ্গর্ এই গুরুত্বপূণ ন েযেসাথেক্ থেথিঙ্গে েসোসক্ারী ও ক্ম নরত হলাক্ঙ্গদর ক্াে হিঙ্গক্ পাওো 

মতামতগুঙ্গলা ক্াঙ্গজ লাগাঙ্গর্া  ঙ্গে।"  

  

MTA-এর সভােবত ও CEO িোম্বর্া বলম্বয়ম্বির িম্বলর্, "হপর্ হেশঙ্গর্র সম্পূণ ন রূপান্তর 

 টাঙ্গর্ার জর্য আমাঙ্গদর চলমার্ প্রঙ্গচষ্টাে এটট এক্টট ে ৃৎ পদঙ্গক্ষপ। MTA ইঙ্গতামঙ্গধ্য সপ্তম 

এথভথর্উঙ্গত হপর্ এর আইক্থর্ক্ প্রঙ্গেশপি থর্ম নাণ সম্পন্ন ক্ঙ্গরঙ্গে এেং আমরা এই হেশঙ্গর্ লং 

আইলযন্ড হরল হরাে ক্র্ঙ্গক্াঙ্গস নর আক্ার থিগুণ ক্রার প্রক্ল্পটট সমাপ্ত ক্রার থদঙ্গক্ এথগঙ্গে 

োম্মচ্ছ। আমাঙ্গদর প্রণীত মাোর প্ল্যাঙ্গর্ পরেতী ধ্াপগুঙ্গলা তুঙ্গল ধ্রা  ঙ্গেঙ্গে। আথম উুঁচু োদ 

থেথশষ্ট, হখালাঙ্গমলা জােগা ও প্রাকৃ্থতক্ আঙ্গলাে পথরপূণ ন এক্টট সুউচ্চ থেে মাঙ্গর্র হেশর্ ক্ল্পর্া 

ক্রথে - গ্রযান্ড হসন্ট্রাল টাথম নর্াল ো মেথর্ ার্ হরর্  ঙ্গলর মঙ্গতা। পরেতী ধ্াঙ্গপ আমরা হসথদথক্ 

এথগঙ্গে োে।"  

  

বর্উ িাবস ন ট্রার্জিম্বটর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO হকবভর্ এস. করম্বিট িম্বলর্, "প্রস্তাে 

আ োর্ক্ারী এই অর্ুঙ্গরাধ্ আমাঙ্গদর হপর্ হেশঙ্গর্র গ্রা ক্ঙ্গদর প্রাপয থেেমাঙ্গর্র অথভজ্ঞতা 

প্রদাঙ্গর্র জর্য NJ রার্ম্মজট এেং MTA ও অযামরাঙ্গক্ আমাঙ্গদর অংশীদারঙ্গদর িারা গ ৃীত 

গুরুত্বপূণ ন প্রিম পদঙ্গক্ষঙ্গপর প্রথতথর্থধ্ত্ব ক্ঙ্গর। হপর্ হেশর্ প্রথত েের থর্উ ইেঙ্গক্ন োতাোতক্ারী 

NJ রার্ম্মজঙ্গটর ক্ঙ্গেক্ থমথলের্ গ্রা ঙ্গক্র জর্য এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন  াে থ ঙ্গসঙ্গে ক্াজ ক্ঙ্গর। 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeefoY1Q8EIw&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C040b90bbf0dd4e52adfa08da4a36004c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903893041583549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7bKr39P%2Bdp6kNV4zkMTm35%2FdiYy7lfb%2B8aD703DxhRk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fpenn&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C040b90bbf0dd4e52adfa08da4a36004c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637903893041583549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1tbJwdSpiXbCb5NwWOHI1Hr2VlTF3bg3WEWi%2Fv%2F0Kp0%3D&reserved=0


চূড়ান্ত পে নাঙ্গে থগঙ্গে এই হেশর্ঙ্গক্ েতনমাঙ্গর্র প্রঙ্গোজর্ পূরণ ক্ঙ্গর, এেং আগামী থদঙ্গর্র চাথ দা 

পূরঙ্গণর েযেস্থা ক্ঙ্গর এমর্ এক্টট উন্মুক্ত, উষ্ণ ও আধ্ুথর্ক্ িযাথসথলটটঙ্গত রূপান্তর ও সম্প্রসারণ 

ক্রঙ্গে এমর্ এক্টট র্ক্শা থর্ঙ্গে আমাঙ্গদর অংশীদারঙ্গদর সঙ্গে ক্াজ ক্রঙ্গত আথম আগ্রঙ্গ র 

সাঙ্গি অঙ্গপক্ষা ক্রথে।"  

  

বসম্বর্টর চাক েুমার িম্বলর্, "1960 সাঙ্গল হপর্ হেশর্ ধ্বংস ক্রাটা থর্উ ইেঙ্গক্নর ইথত াঙ্গস 

অর্যতম খারাপ পথরক্ল্পর্াক্ারী থসিান্ত থ ঙ্গসঙ্গে রঙ্গে হগঙ্গে। ক্ঙ্গেক্ দশক্ ধ্ঙ্গর, ক্ঙ্গেক্ থমথলের্ 

থর্উ ইেক্নোসী হসই থসিান্তটটর িলস্বরূপ আধ্ুথর্ক্ হপর্ হেশঙ্গর্র জর্াক্ীণ ন অেস্থার ভুক্তঙ্গভাগী 

 ঙ্গে িাক্ঙ্গত োধ্য  ঙ্গেঙ্গে। গভর্ নর হ াক্ল, গভর্ নর মারথি, ও অযামরাক্-এর হদওো আজঙ্গক্র 

হ াষণাটট  ঙ্গে এই ঐথত াথসক্ ভুল সংঙ্গশাধ্ঙ্গর্র পঙ্গি গ ৃীত প্রিম পদঙ্গক্ষপ। হপর্ হেশর্ 

পুর্থর্ নম নাণ ও পুর্রুজ্জীথেতক্রঙ্গণর এক্টট পথরক্ল্পর্ার অি ন  ঙ্গলা ক্ঙ্গেক্ থমথলের্ LIRR োত্রী, 

এেং ভথেষযঙ্গত হমঙ্গরা-র্ঙ্গি নর গ্রা ক্রাও অথধ্ক্তর থর্রাপদ এেং আঙ্গরা হেথশ ক্ম নক্ষম োতাোত 

হসো পাঙ্গের্।"  

  

বরম্বপ্রম্বিম্বন্টটটভ হিম্বরাল্ড র্োেলার িম্বলর্, "থর্উ ইেক্নোসী দী নথদর্ ধ্ঙ্গর এক্টট র্োের্কৃ্ত 

হপর্ হেশর্ পাওোর জর্য অঙ্গপক্ষা ক্ঙ্গর আঙ্গের্। অথত গুরুত্বপূণ ন হিোঙ্গরল অেক্াঠাঙ্গমাঙ্গত 

অি নােঙ্গর্র েলার হপঙ্গত লড়াই ক্রার জর্য আথম গথে নত, হেগুঙ্গলা হপর্ হেশর্ ও হগটওঙ্গে 

টাঙ্গর্ল প্রক্ঙ্গল্প থেথর্ঙ্গোগ ক্রা  ঙ্গল ক্ঙ্গেক্  াজার ভাঙ্গলা ক্ম নসংস্থার্ ততথর ক্রঙ্গে, মযার্ াটঙ্গর্র 

পম্মিম পাশঙ্গক্ আঙ্গরা হেথশ অযাঙ্গেসঙ্গোগয ক্রঙ্গে, এেং এই ক্টঠর্ সমেগুঙ্গলা হিঙ্গক্ হসঙ্গর 

উঠার জর্য থর্উ ইেঙ্গক্নর প্রঙ্গোজর্ীে অেক্াঠাঙ্গমাগত উন্নের্ প্রদার্ ক্রঙ্গে। জর্সাধ্ারঙ্গণর 

মতামত হক্ম্মিক্ এক্টট র্ক্শা এেং ক্থমউথর্টট হক্ম্মিক্ প্রম্মক্রো সম্পঙ্গক্ন গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর 

হ াষণাঙ্গক্ আথম সাধ্ুোদ জার্াই, ো এক্টট সথতযক্ার অঙ্গি ন থেেমাঙ্গর্র হরর্ হেশর্ এেং থর্উ 

ইেঙ্গক্নর হোগয এক্টট এলাক্ার থদঙ্গক্ থর্ঙ্গে োঙ্গে।"  

  

বরম্বপ্রম্বিম্বন্টটটভ িামাল হিামোর্ িম্বলর্, "হপর্ হেশঙ্গর্ র্তুর্ উন্নের্ ক্াজ চাল ু ঙ্গচ্ছ হদঙ্গখ 

আথম গথে নত। আধ্ুথর্ক্ােঙ্গর্র এসে প্রঙ্গচষ্টা গত েের আমার সমি নর্ ক্রা হমঙ্গরা-র্ি ন 

সম্প্রসারঙ্গণর অংশ এেং এগুঙ্গলা 16তম ক্ংঙ্গগ্রসর্াল থেথিঙ্গের প্রথতঙ্গেশীঙ্গদর দ্রুত ও থর্রাপঙ্গদ 

োতাোত ক্রঙ্গত স ােতা ক্রঙ্গে। আথম আত্মথেোসী হে এসে উন্নের্ সোর জর্য অযাঙ্গেসঙ্গোগয 

 ওোর মাধ্যঙ্গম হেঙ্গক্াঙ্গর্া পথরথস্থথতঙ্গত িাক্া সোইঙ্গক্ পথরে ঙ্গর্র আওতাে থর্ঙ্গে আসার জর্য 

থর্উ ইেঙ্গক্নর প্রঙ্গচষ্টাঙ্গক্ এথগঙ্গে থর্ঙ্গচ্ছ।"  

  

বরম্বপ্রম্বিম্বন্টটটভ বরবচ টম্বরস িম্বলর্, "ব্র্ঙ্কস ও অর্যার্য েঙ্গরার সঙ্গে োতাোঙ্গতর অযাঙ্গেস 

রক্ষাক্ারী পরু্রাে ভাের্ার হপর্ হেশর্ ক্ম নজীেী পথরোরগুঙ্গলার োতাোঙ্গতর সমেঙ্গক্ ক্থমঙ্গে 

আর্ঙ্গে এেং হসইসাঙ্গি ক্ম নসংস্থার্, স্বাস্থযঙ্গসো, ও থশক্ষার অথত প্রঙ্গোজর্ীে অযাঙ্গেস প্রদার্ 

ক্রঙ্গে। এই প্রক্ল্প শুধ্ ুহেশর্টটর উন্নেঙ্গর্র মঙ্গধ্যই সীমােি র্া হিঙ্গক্ সাশ্রেী আোসর্, োত্রী 

থর্রাপত্তা, এেং হটক্সই ক্থমউথর্টট স্থাঙ্গর্ থেথর্ঙ্গোগ ক্রাঙ্গক্ অগ্রাথধ্ক্ার প্রদার্ ক্রঙ্গে। থর্উ 

ইেক্নোসীঙ্গদর জর্য এই রূপক্ল্প োস্তঙ্গে পথরণত ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর পরেতী 

পদঙ্গক্ষপঙ্গক্ আথম সাধ্ুোদ জার্াই।"  

  



অোম্বসেবল সদসে বরচােন গটবিে িম্বলর্, "হেট, থসটট ও হরলপি ক্তৃনপক্ষ অেঙ্গশঙ্গষ 

জর্সাধ্ারণঙ্গক্ প্রাধ্ার্য হদওো আধ্ুথর্ক্ এক্টট হপর্ হেশর্ এেং এক্টট প্রিম হশ্রথণর 

জর্সাধ্ারঙ্গণর েযে াঙ্গরর স্থার্ ততথর জর্য এক্সঙ্গে আসঙ্গের্। আমরা হপর্ হেশঙ্গর্ ও এর 

আঙ্গশপাঙ্গশর অেস্থা অঙ্গর্ক্ দী ন সমে ধ্ঙ্গর স য ক্ঙ্গর আসথে। গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর হর্তৃঙ্গত্বর 

ক্লযাঙ্গণ, আমরা এমর্ এক্টট অজনঙ্গর্র থদঙ্গক্ এথগঙ্গে োম্মচ্ছ ো এক্ সমে অসম্ভে েঙ্গল মঙ্গর্ 

 ঙ্গেথেল: হপর্ হেশর্ ও এর আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্ার এমর্ রূপ ো থর্ঙ্গে থর্উ ইেক্নোসীরা গথে নত 

 ঙ্গে।"  

  

হেট বসম্বর্টর টটম হকম্বর্বে িম্বলর্, "হপর্ হেশর্ থর্উ ইেক্ন থসটটর পথরে র্ অেক্াঠাঙ্গমার 

এক্টট হক্িীে অংশ, থক্ন্তু এর গ্রা ক্রা আঙ্গরা ভাঙ্গলা অথভজ্ঞতা পাওোর অথধ্ক্ার রাঙ্গখর্। এই 

পুর্থর্ নম নাণ পথরক্ল্পর্া ভ্রমণক্ারীঙ্গদর অথভজ্ঞতা সমিৃ ক্রা এেং অযাঙ্গেসঙ্গোগযতা উন্নত ক্রার 

পাশাপাথশ আঙ্গশপাঙ্গশর এলাক্ার সামথগ্রক্ ক্লযাণ সাধ্র্ ক্রঙ্গে। এই অথত গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পটট 

এথগঙ্গে থর্ঙ্গত তাঙ্গদর স ঙ্গোথগতার জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল, MTA এেং আমাঙ্গদর সে 

অংশীদারঙ্গক্ ধ্র্যোদ জার্াই।"  

  

অোম্বসেবল সদসে অোবম েবলর্ িম্বলর্, "হপর্ হেশঙ্গর্র সংোরক্াঙ্গজর এই পরেতী ধ্াপ 

এক্টট উদ্দীপর্াপূণ ন পে নাে। আমাঙ্গদর অঞ্চঙ্গলর োথসন্দ্াঙ্গদর জীের্ ও জীথেক্া এেং অি নর্ীথতর 

জর্য গণপথরে র্ এক্টট অপথর াে ন থেষে। প্রথতথদর্ হপর্ হেশর্ থদঙ্গে অথতক্রমক্ারী  াজার 

 াজার োত্রী ও ভ্রমণক্ারী হপর্ হেশর্ পুর্থর্ নম নাঙ্গণর িঙ্গল জীের্মাঙ্গর্র উঙ্গেখঙ্গোগয সুিল 

হভাগ ক্রঙ্গের্। হমঙ্গরা-র্ি ন এর ভ্রমণক্ারী ও োতাোতক্ারী োত্রীরাও এঙ্গত উপকৃ্ত  ঙ্গের্, ো থর্উ 

ইেঙ্গক্নর চাক্থরর োজার ও অি নর্ীথতঙ্গক্ স ােতা ক্রঙ্গে। োত্রী সংখযা ধ্ঙ্গর রাখা ও েমৃ্মি ক্রার 

উপাে  ঙ্গলা হপর্ হেশঙ্গর্র মঙ্গতা ে ৃৎ  ােগুঙ্গলার আধ্ুথর্ক্াের্ ক্রা, এেং MTA-এর এই 

পরেতী পে নােটট শুরু ক্রার আঙ্গগ এটট  টঙ্গত হদখা এক্টট চমৎক্ার েযাপার।"  

  

বর্উ ইয়কন বসটট হময়র এবরক অোোমস িম্বলর্, "অঙ্গর্ক্ দী ন সমে ধ্ঙ্গর, হপর্ হেশর্ 

পুঙ্গরাঙ্গর্া ও অদক্ষ  ঙ্গে আঙ্গে, এেং অঙ্গর্ক্ দী ন সমে ধ্ঙ্গর, তুচ্ছ মতপাি নঙ্গক্যর ক্ারঙ্গণ অগ্রগথত 

োধ্াগ্রস্ত  ঙ্গে আসঙ্গে। আথম অতযন্ত আর্ম্মন্দ্ত হে এসে অংশীদাররা এক্সঙ্গে  ঙ্গেঙ্গের্ এেং 

থর্উ ইেক্ন থসটটর জর্য এই প্রক্ল্পটট সম্পন্ন ক্রঙ্গত গঠর্মূলক্ভাঙ্গে ক্াজ ক্রঙ্গের্। আমাঙ্গদর 

আঙ্গরা ক্াজ ক্রার োথক্ আঙ্গে, থক্ন্তু এই অংশীদাথরঙ্গত্বর মধ্য থদঙ্গে, আথম জাথর্ হে আমরা এটা 

ক্রঙ্গত পারঙ্গো ক্ারণ আমাঙ্গদর হসটা পারঙ্গতই  ঙ্গে — এই থসটট, এই হেট, ও এই অঞ্চঙ্গলর 

ভথেষযঙ্গতর জর্য। থর্উ ইেক্নোসীঙ্গদর দাথে ক্রা ও প্রাপয পথরে র্  াে থর্ম নাঙ্গণর থদঙ্গক্ এক্টট 

অথত গুরুত্বপূণ ন পদঙ্গক্ষপ গ্র ঙ্গণর জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ল, গভর্ নর মারথি, এেং MTA, NJ 

রার্ম্মজট, ও অযামরাঙ্গক্ আমাঙ্গদর অংশীদারঙ্গদর ধ্র্যোদ জার্াই।"  

  

মোর্ াটর্ িম্বরা হপ্রবসম্বেন্ট মাকন হলবভর্ িম্বলর্, "জর্সাধ্ারণঙ্গক্ ও রার্ম্মজঙ্গটর োত্রীঙ্গদর 

ক্িা প্রিঙ্গম থেঙ্গেচর্া ক্রঙ্গে এমর্ এক্টট র্তুর্, উন্নত ও আধ্ুথর্ক্ হপর্ হেশর্ োস্তোের্ ক্রা 

েহু আঙ্গগ হিঙ্গক্ই প্রঙ্গোজর্  ঙ্গে আঙ্গে। হপর্ হেশর্ শুধ্ ুথসটটঙ্গত প্রঙ্গেঙ্গশর এক্টট হগটওঙ্গে 

থ ঙ্গসঙ্গেই ক্াজ ক্ঙ্গর র্া, েরং এটট মযার্ াটঙ্গর্ োতাোত ক্রঙ্গত ইচু্ছক্ ক্মী, অথধ্োসী ও থর্উ 

ইেক্নোসীঙ্গদর জর্য এক্টট গুরুত্বপূণ ন পি। এক্টট র্তুর্ হেশর্ এমর্ এক্ থর্উ ইেক্ন থসটটর 

দৃষ্টান্ত  ঙ্গে উঠঙ্গে ো োত্রীঙ্গদর ও স্থার্ীে েযে ারক্ারীঙ্গদর অগ্রাথধ্ক্ার হদে, এেং এই রূপক্ল্প 



অম্মজনত  ওো থর্ম্মিত ক্রঙ্গত আথম অযােভাইজথর গ্রুপ ও গভর্ নঙ্গরর সাঙ্গি ক্াজ ক্রার প্রতযাশা 

রাথখ।"  

  

বিজল্ডং এন্ড কর্িাকের্ কাউজিল অি হগ্রটার বর্উ ইয়কন (Building and Construction 

Trades Council of Greater New York)-এর হপ্রবসম্বেন্ট গোবর লা-িারিারা িম্বলর্, "আজ 

হপর্ হেশঙ্গর্র আধ্ুথর্ক্াের্ ও পুর্রুজ্জীেীতক্রঙ্গণর পঙ্গি এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন ধ্াঙ্গপর সূচর্া 

 ঙ্গলা, হেটট এমর্ এক্ প্রক্ল্প ো থসটটর ক্ম নজীেী মার্ুষঙ্গদর জর্য মধ্যম-হশ্রথণর  াজার  াজার 

ক্যাথরোর ততথর ক্রঙ্গে এেং থর্উ ইেক্ন থসটটর এই আইক্থর্ক্ থেখযাত স্থার্টটঙ্গত র্তুর্ প্রাঙ্গণর 

সঞ্চার ক্রঙ্গে। সমগ্র হেঙ্গটর জর্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এই প্রক্ল্পটট এথগঙ্গে থর্ঙ্গে োওোর হক্ষঙ্গত্র 

তার থভশর্াথর হর্তৃঙ্গত্বর জর্য গভর্ নর হ াক্লঙ্গক্ ধ্র্যোদ জার্াই, এেং হপর্ হেশর্ঙ্গক্ আমরা 

গে নঙ্গোধ্ ক্রঙ্গত পারঙ্গো 21 শতঙ্গক্র এমর্ এক্টট হগটওঙ্গেঙ্গত রূপান্তর ক্রঙ্গত সে হেক্ঙ্গ াল্ডার 

এেং থশল্পখাঙ্গত ও সরক্াঙ্গর আমাঙ্গদর অংশীদারঙ্গদর সাঙ্গি ক্াজ ক্রার প্রতযাশা রাথখ।"  

  

বর্উ ইয়কন বিজল্ডং কংম্বগ্রস (New York Building Congress)-এর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO 

কাম্বল না এ. বসসুরা িম্বলর্, "ক্ঙ্গেক্ দশক্ ধ্ঙ্গর, থর্উ ইেক্নোসীরা হপর্ হেশর্ঙ্গক্ সংজ্ঞাথেত ক্রা 

থেষণ্র্ অেস্থার অথভজ্ঞতা লাভ ক্রঙ্গের্ হেটট থেঙ্গের হসরা শ ঙ্গরর জর্য হমাঙ্গটই উপেুক্ত র্ে। 

োত্রীরা এক্টট থেেমাঙ্গর্র, োত্রীঙ্গদর ক্িা প্রিঙ্গম থেঙ্গেচর্া ক্রা রার্ম্মজট  াে পাওোর অথধ্ক্ার 

রাঙ্গখর্ ো তাঙ্গদর এই থসটটর প্রাণঙ্গক্ঙ্গি উষ্ণতার সঙ্গে েরণ ক্ঙ্গর থর্ঙ্গে, এেং হেখাঙ্গর্ হমঙ্গরা-র্ি ন 

এর সম্প্রসারণ এেং গুরুত্বপূণ ন হগটওঙ্গে ক্ম নসূথচর িঙ্গল েথধ্ নত োত্রীঙ্গদর সামাল হদওোর 

সক্ষমতা িাক্ঙ্গে। থর্উ ইেক্নোসীঙ্গদর হোগয এক্টট হপর্ হেশর্ প্রদাঙ্গর্র জর্য তার সা সী 

রূপক্ঙ্গল্পর জর্য আথম গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর প্রশংসা ক্থর।"  

  

অোমট্রাক হিাম্বেনর সভােবত টবর্ কবেয়া িম্বলর্, "থর্উ ইেঙ্গক্নর হপর্ হেশর্ থেঙ্গের 

অর্যতম েযস্ততম পথরে র্  াে। অযামরাক্ ক্ঙ্গেক্ প্রজঙ্গন্মর হরল ভ্রমণক্ারীঙ্গদর জর্য এটটর 

ভথেষযত থর্ম্মিত ক্রঙ্গত দৃঢ় প্রথতজ্ঞ ো সমগ্র উত্তরপূে ন ক্থরেরঙ্গক্ উপকৃ্ত ক্রঙ্গে। হেশঙ্গর্র 

মাথলক্ ও স্টুোেন থ ঙ্গসঙ্গে, আমরা হেশর্টটর রূপান্তর এথগঙ্গে থর্ঙ্গত আগ্র ী। গভর্ নর হ াক্ল ও 

গভর্ নর মারথির সঙ্গে আমাঙ্গদর অংশীদাথরত্ব হপর্ হেশর্ পুর্থর্ নম নাণ ও সম্প্রসারণ উভেটট 

সম্পন্ন ক্রার দী নথদর্ ধ্ঙ্গর অঙ্গপক্ষাে িাক্া স্বপ্নঙ্গক্ পূরণ ক্রঙ্গে।"  

  

অোমট্রাম্বকর হপ্রবসম্বেন্ট ও CEO বেম্বির্ গােনর্ার িম্বলর্, "থর্উ ইেক্ন হপর্ হেশর্ উত্তর 

আঙ্গমথরক্ার েযস্ততম হরল  াঙ্গের হচঙ্গেও হেথশ থক্েু - এটট হদশ জঙু্গড় থেথভন্ন স্থার্ হিঙ্গক্ আসা 

হরল োত্রীঙ্গদর জর্য হদঙ্গশর সে নে ৃৎ থসটটঙ্গত প্রঙ্গেশ ক্রার এক্টট হগটওঙ্গে। থর্উ ইেঙ্গক্নর জর্য 

মার্ার্সই এক্টট সুন্দ্র র্তুর্, আধ্ুথর্ক্ ও উজ্জ্বল, থেেমাঙ্গর্র হেশর্ ক্মঙ্গপ্ল্ঙ্গের র্ক্শা ক্রঙ্গত 

তাঙ্গদর অংশীদাথরঙ্গত্বর জর্যআমরা গভর্ নর হ াক্ল, গভর্ নর মারথি, MTA ও NJ রার্ম্মজটঙ্গক্ 

ধ্র্যোদ জার্াই। আমাঙ্গদর অংশীদারঙ্গদর স ােতা ও স ঙ্গোথগতার মাধ্যঙ্গম, আমরা এই অঞ্চঙ্গলর 

অথধ্োসীঙ্গদর, দশ নর্ািীঙ্গদর ও োত্রীঙ্গদর এক্টট উন্নত হেশর্ প্রদার্ ক্রঙ্গো ো থসটটর জর্য, 

অি নর্ীথতর জর্য এেং স্থার্ীে ক্থমউথর্টটর জর্য এর গুরুত্ব েমৃ্মি ক্রঙ্গে।"  

  

MTA কর্িাকের্ এন্ড হেম্বভলেম্বমন্ট (Construction & Development)-এর হপ্রবসম্বেন্ট 

িোবম হটাম্বরস স্প্রংগার িম্বলর্, "হপর্ হেশর্ পুর্থর্ নম নাঙ্গণর ক্াজ শুরু  ঙ্গে এক্টট চমৎক্ার 



র্ক্শা ততথর ক্রা হিঙ্গক্, এেং এই ক্াঙ্গজ আমাঙ্গদর প্রঙ্গচষ্টাে স ােতা ক্রার জর্য আমরা 

থেেমাঙ্গর্র হমধ্ােীঙ্গদর সা ােয ক্ামর্া ক্রথে। থতর্টট হরলপি ক্তৃনপঙ্গক্ষর প্রথতথর্থধ্রা প্রক্ল্পটটর 

পরেতী ধ্াঙ্গপর সে হক্ষঙ্গত্র স ােতার জর্য এই েহুখাতথভথত্তক্ টটম থর্ে নাচর্ ক্রঙ্গের্, োর মঙ্গধ্য 

থেস্তাথরত র্ক্শা ও প্রঙ্গক্ৌশঙ্গলর পাশাপাথশ এই প্রক্ঙ্গল্পর জর্য গভর্ নঙ্গরর হদওো প্রথতশ্রুথত 

অর্ুোেী হেক্ঙ্গ াল্ডার ও ক্থমউথর্টটর জর্য শম্মক্তশালী প্রচারণা ক্াে নক্রমও অন্তভুনক্ত িাক্ঙ্গে।"  

  

MTA লং আইলেন্ড হরলেম্বির অন্তি নতীকালীর্ হপ্রবসম্বেন্ট এিং MTA হমম্বট্রা-র্ি ন 

হরলেম্বির হপ্রবসম্বেন্ট কোম্বিবরর্ বরর্াজল্ড িম্বলর্, "হপর্ হেশঙ্গর্র পরু্থর্ নম নাণ লং 

আইলযাঙ্গন্ডর জর্য এক্টট চমৎক্ার েযাপার, এেং মাত্র অল্প ক্ঙ্গেক্ েেঙ্গরর মঙ্গধ্যই হমঙ্গরা-র্ি ন এর 

থর্উ  যাঙ্গভর্ লাইর্ েযে ারক্ারী ব্র্ঙ্কস, ওঙ্গেেঙ্গচোর ও ক্াঙ্গর্থেক্াঙ্গটর গ্রা ক্ঙ্গদর জর্য এক্টট 

দারুণ েযাপার  ঙ্গে। এই েের হশষ  ওোর আঙ্গগই প্রিম োঙ্গরর মঙ্গতা এক্ োঙ্গদর থর্ঙ্গচ লং 

আইলযান্ড হরলপি এেং হমঙ্গরা-র্ি ন এর মঙ্গধ্য সংঙ্গোগ স্থাপঙ্গর্র সক্ষমতা ততথরর জর্য গ্রযান্ড 

হসন্ট্রাঙ্গলর LIRR হরর্ঙ্গক্ স্বাগত জার্াঙ্গর্ার থদঙ্গক্ এথগঙ্গে োওোর এই সমঙ্গে, হপর্ হেশঙ্গর্ উভে 

হরলপঙ্গির োত্রীঙ্গদর জর্য এক্টট থেেমাঙ্গর্র গ্রা ক্ অথভজ্ঞতা ততথরর জর্য গভর্ নঙ্গরর অেযা ত 

অেীক্ারােিতা হদঙ্গখ আথম হরামাম্মঞ্চত।"  

  

ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর এজেবকউটটভ িিন-লাটটমার িম্বলর্, "থর্উ ইেক্নোসীরা 21 

শতঙ্গক্র এক্টট পথরে র্  াে পাওোর অথধ্ক্ার রাঙ্গখর্ ো ভথেষযত প্রজন্মগুঙ্গলার জর্য 

ক্ম নসংস্থার্ েমৃ্মি ও অি ননর্থতক্ উন্নের্ ত্বরাথিত ক্রঙ্গে, এেং এই রূপান্তরমূলক্ প্রক্ঙ্গল্পর মধ্য 

থদঙ্গে তারা টঠক্ হসটাই হপঙ্গত োঙ্গচ্ছর্। হপর্ হেশঙ্গর্র জর্য এই উচ্চাক্ািী পথরক্ল্পর্া সামঙ্গর্ 

এথগঙ্গে হর্ওোর জর্য গভর্ নর হ াক্ঙ্গলর ক্াে নক্র হর্তৃঙ্গত্বর জর্য আথম তার প্রশংসা ক্থর এেং এই 

প্রক্ল্প সমাথপ্তর থদঙ্গক্ থর্ঙ্গে হেঙ্গত তার সঙ্গে অেযা তভাঙ্গে ক্াজ ক্ঙ্গর োওোর প্রতযাশা রাথখ।"  

  

###  
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