
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল হের্ হেের্টিম্বক র্তুর্ভাম্বি বিজাইর্ করার কাজ হ াষণা কম্বরম্বের্ যা 

আগামী মাম্বে শুরু  ম্বি িম্বল আো করা  ম্বে  

  

র্তুর্ হেেম্বর্র বিজাইর্ এিং ইঞ্জিবর্যাবরংম্বযর জর্ে MTA চুঞ্জির ো াম্বযে বিশ্বমাম্বর্র, 

প্রেস্ত িেিস্থাের্া ব োম্বি হের্ হেেম্বর্র ভবিষেত দৃটির হকন্দবিন্দ ু ম্বয উঠম্বি  

  

অবতবরি বভড়মুি করম্বত এিং বর্রােত্তা ও অোম্বেেম্বযাগেতা উন্নত করম্বত র্তুর্ভাম্বি 

বিজাইর্ করা  ম্বযম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে এক্টি ট্রার্জজি এবং আমট্রাক্-এর সারি 

অংশীদাথররে হমরট্রাপথলির্ ট্রান্সরপারিনশর্ অিথরটি স্থপথি থ সারব প্রথসদ্ধ থিটিশ স্থপথি জর্ 

মযাক্আসলার্ ও পািনর্াররদর সা চরে ন এফএক্স স রোগী স্থপথি এলএলথপ এবং ডথিউএসথপ 

ইউএসএ ইর্ক্.-এর এক্টি হেৌি উরদযারগ হপর্ হেশরর্র র্িুর্ভারব থডজাইর্ ক্রার জর্য 

এক্টি চুজি অর্ুরমাদর্ ক্রররে। মযাক্আসলার্ ও পািনর্াররা লন্ডরর্র ঐথি াথসক্ থক্ংস ক্রস 

হেশরর্র 2012 সারলর রূপান্তর থডজাইর্ ক্ররথেরলর্, ো এক্টি 165-গজ-লম্বা অর্ ন-বৃত্তাক্ার 

প্রস্থারর্র উনু্মি স্থার্ তিথর ক্রররে হেটি আঞ্চথলক্ এবং ইন্টারথসটি হরলপিরক্ এরক্ অপররর 

সারি এবং লন্ডর্ আন্ডারগ্রাউরন্ডর সারি এক্জিি ক্রার সারি সারি 1,000 টি হেজ এবং অর্ নস্বচ্ছ 

জিভুজাক্ার রুফ পযারর্রলর মার্যরম আক্াশ হিরক্ আসা প্রাকৃ্থিক্ আরলারক্ স্বাগি জার্ায়।  

  

"ক্্রু সদসযরা 1963 সারল মূল হপর্ হেশরর্ এক্টি ধ্বংস লীলা চালারর্ার পর হিরক্, প্রজরন্মর 

পর প্রজন্ম র্রর থর্উ ইয়ক্নবাসীরা িারদর থর্উইয়রক্নর জর্য উপেুি এক্টি র্িুর্ হেশর্ তিথরর 

আহ্বারর্ এক্জিি  রয়রে,"গভর্ নর হ াকল িম্বলম্বের্। "হপর্ হেশরর্র র্িুর্ভারব থডজাইর্ 

ক্রার জর্য চুজি অর্ুরমাদর্ ক্রার মার্যরম, আমরা এটি সম্পন্ন ক্রার থদরক্ আরও এক্ র্াপ 

এথগরয় োজচ্ছ। হপরর্র রূপান্তরটি খুব শীঘ্রই ক্রা োয় র্া, এবং আমরা এক্টি থবশ্বমারর্র হেশর্ 

তিথরর অরপক্ষায় ররয়থে ো থর্উ ইয়ক্নবাসীরক্ সব নারগ্র স্থার্ হদয়, োিী-হক্জিক্ পথরব র্ 

অথভজ্ঞিা, এবং িারদর প্রাপয এক্টি দুদনান্ত এলাক্া প্রদার্ ক্রর।"  

  

এফএক্স স রোগী এবং ডথিউএসথপ হেৌি উরদযাগটি গি বের উরন্মাথচি হপর্ হেশর্ মাোর 

প্ল্যার্  তিথর ক্রররে ো থবক্ল্পগুথলর মূলযায়র্ ক্রররে এবং মযাথডসর্ হকায়ার গারডনর্ ও 2 হপর্ 

প্ল্াজার মরর্য এক্টি 450-ফুি দী ন কাই-লাইিেুি অথলন্দ স  এক্টি গ্রযান্ড হট্রর্  রলর চারপারশ 

িাক্া এক্টি এক্ক্-স্তররর বযবস্থাপর্া থ সারব হপর্ হেশরর্র জর্য পেন্দসই র্িুর্ভারব 

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%7C7d51a4098eab4b7ef2e608da9c04e896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993842159330280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cOuH2ON3SBaEeW3Y238Eo%2FeNHH4Nig%2BdGS1FP%2F%2F%2Buy8%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%7C7d51a4098eab4b7ef2e608da9c04e896%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993842159330280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cOuH2ON3SBaEeW3Y238Eo%2FeNHH4Nig%2BdGS1FP%2F%2F%2Buy8%3D&reserved=0


থডজাইর্ পথরক্ল্পর্াটি তিথর ক্রররে। MTA-এর চুজির দ্বারা উি থডজাইর্টি পেন্দসই 

থবক্ল্পটিরক্ এথগরয় থর্রয় োরব এবং থর্ম্নথলথখিগুথল ক্ররব:  

  

• অথিথরি থভড়মুি ক্ররব এবং োিী প্রবা  ও আরপথক্ষক্ অবস্থার্ উন্নি ক্ররব  

• প্ল্যািফম ন এবং হেশর্ হিরক্ হবর  ওয়া এবং অযারক্সসরোগযিা বৃজদ্ধ ক্রর থর্রাপত্তা উন্নি 

ক্ররব  

• চওড়া উনু্মি স্থার্ এবং উচ্চ থসথলংরয়র সা ারেয সঙ্কু্থচি, থবজচ্ছন্ন সঞ্চালর্ অঞ্চলগুথল 

হ্রাস ক্ররব  

• এক্টি পথরষ্কার রাস্তার উপথস্থথি তিথর ক্ররব ো চারপারশর সারি েুি িারক্  

• খুচরা এবং অর্যার্য হরথভথর্উ উৎপাদর্ অথিমাইজ ক্ররব  

• ময়থর্ ার্ হট্রর্  ল এবং পথরক্থল্পি হপর্ হেশর্ সম্প্রসাররণর সা ারেয হপর্ হেশর্রক্ 

এক্ীভূি ক্ররব  

  

জোম্বর্া বলিার, MTA েভােবত এিং বেইও িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশর্ তিথরর জর্য গভর্ নর 

হ াক্রলর প্ররচষ্টায় থডজাইর্ চুজি প্রদার্ ক্রা – আবারও!-এক্টি থর্রাপদ, থবশ্ব-মারর্র পথরব র্ 

সুথবর্া। ক্াজটি এক্টি আগ্রাসী সময়সূথচরি পথরচাথলি  রব৷ মাি ক্রয়ক্ মারসর মরর্য গ্রযান্ড 

হসন্ট্রাল মযাথডসরর্র উরদ্বার্র্ আমারদর হপর্ হেশর্ পুর্থর্ নম নারণর শিাব্দীরি-মাি-এক্বার 

সুরোগ প্রদার্ ক্রর৷ LIRR োিীরদর এক্টি উরেখরোগয শিাংশ গ্রযান্ড হসন্ট্রাল মযাথডসরর্ িারদর 

টট্রপ স্থার্ান্তথরি ক্রার প্রিযাশা স , হপর্ হেশরর্ 2027 সারলর মরর্য হমরট্রা-র্ি ন হরলপরি র্িুর্ 

গ্রা রক্র আগমরর্র আরগ গ্রা রক্র পথরমাণ পাাঁচ বের ক্ম িাক্রব। িাক্রব। MTA িার আরগ 

ক্াজটিরক্ হে ক্ররই হ াক্ সম্পন্ন ক্ররি চায়, িাই আমরদর এই থবশাল, দী ন-থবলথম্বি প্ররচষ্টার 

থডজাইর্ পব ন থর্রয় দ্রুি এথগরয় োওয়ার বযাপারর আথম হরামাজঞ্চি।"  

  

এম্পাযার হেি হিম্বভলেম্বমম্বের হপ্রবেম্বিে, বেইও এিং কবমের্ার হ াে র্াইি 

িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশরর্র দী নক্াল র্রর বাথক্ পরড় িাক্া পুর্রুজ্জীবরর্র ক্াজটি এটির 

আরশপারশর জর্সমারজর মরর্য র্িুর্ থবথর্রয়াগ এবং উন্নয়রর্র জর্য এক্টি শজিশালী 

অর্ু িক্  রব, ো বাথসন্দারদর, োিীরদর এবং দশ নর্ািীরদর উপকৃ্ি। ক্ররব৷ হদরশর বযস্তিম 

পথরব র্  াব থ সারব, আমারদর অঞ্চরলর অি ননর্থিক্ ভথবষযি হপরর্র উপর থর্ভনর ক্রর, এবং 

হেশর্টিরক্ র্িুর্ভারব থডজাইর্ ক্রার জর্য এক্টি দল হবরে হর্ওয়া  ল হপর্ এবং এর 

আরশপারশর জর্সার্াররণর এলাক্া, উভয় হক্ষরির উন্নথির জর্য গভর্ নর হ াক্রলর দরূদৃটষ্ট 

অজনরর্র জর্য আররক্টি গুরুেপূণ ন মাইলফলক্।"  

  

MTA কর্স্ট্রাকের্ অোন্ড হিম্বভলেম্বমম্বের হপ্রবেম্বিে হজবম িম্বরে-স্প্রংগার 

িম্বলম্বের্, "আমরা এক্টি দলরক্ সুপাথরশ ক্ররি হপরর উচ্ছ্বথসি হেটির এমর্ এক্টি প্রক্ল্প 

থডজাইর্ ক্রার ট্রযাক্ হরক্ডন আরে ো থবশ্বমারর্র থডজাইরর্র উৎক্ষ নিা অজনর্ ক্রার পাশাপাথশ 

থর্রাপত্তার উন্নথি ক্রর এবং থর্ম নাণরোগয  য়, ো  ল আমারদর এক্মাি হফাক্াস হের িু আমরা 

অবরশরষ হপর্ হেশরর্র 600,000 জর্ তদথর্ক্ োিীরক্ িারদর প্রাপয হেশর্ থদরি চাই।"  

   



আমট্রাক হিাম্বিনর েভােবত িবর্ কবেযা িম্বলম্বের্, "এই পদরক্ষপটি আমট্রাক্ োিী, থর্উ 

ইয়ক্ন এবং থর্উ জাথস নর োিী এবং স্থার্ীয় বাথসন্দারদর 21 শিরক্র জর্য এক্টি র্িুর্ হপর্ 

হেশরর্র ক্াোক্াথে থর্রয় আরস৷ হপরর্ ইথিমরর্যই চলরি িাক্া উন্নথির উপর থভথত্ত ক্রর এই 

থডজাইর্ প্ররচষ্টা থির্টি হরলপিরক্ হপর্ হেশর্ পুর্গ নঠরর্র জর্য এক্টি সার্ারণ, বাস্তবসম্মি 

এবং অজনর্রোগয পথরক্ল্পর্া তিথর ক্ররি সা ােয ক্রার সারি সারি হগিওরয় হপ্রাগ্রাম 

থবথর্রয়ারগর সা ারেয অথবরি হট্রর্ পথরচালর্া এবং সমূ্পণ ন সমন্বয় থর্জিি ক্রর৷ আমরা গভর্ নর 

হ াক্ল এবং মারথফরক্ িারদর হর্িৃে এবং অংশীদাথররের জর্য র্র্যবাদ জার্াই এবং আমরা 

থর্উ ইয়ক্ন হপর্ হেশর্রক্ এক্টি থবশ্বমারর্র, অিযার্ুথর্ক্ হট্রর্ হেশরর্ পথরণি ক্রার জর্য 

পরবিী স রোথগিার অরপক্ষায় আথে।"  

  

বর্উ ইযকন বেির হমযর এবরক অোিামে িম্বলম্বের্,"এখর্ই  ল হপর্ হেশর্রক্ টঠক্ 

অবস্থায় আর্ার সময়, এবং এটি সটঠক্ থদরক্ এক্টি গুরুেপূণ ন পদরক্ষপ। থর্উ ইয়ক্ন থসির 

শ রটির মরিাই দারুণ এক্টি 21 শিরক্র পথরব র্  ারবর প্রাপয, এবং আমরা হপর্ হেশর্ 

পুর্গ নঠর্ এবং এলাক্াটিরক্ পুর্রুজ্জীথবি ক্রার জর্য এক্ প্রজরন্ম-মাি-এক্বার সুরোগ গ্র ণ 

ক্রার সুথবর্া থর্জচ্ছ। আমারদর প্রশাসর্ আমারদর রাষ্ট্রীয় হেি অংশীদাররদর সারি  থর্ষ্ঠভারব 

‘ক্াজ সম্পন্ন ক্রা’-এর জর্য ক্াজ চাথলরয় োরব।"  

  

থডজাইরর্র হেৌি উরদযারগর জর্য সুপাথরশটির পরর এক্টি উনু্মি, প্রথিরোথগিামূলক্ প্রস্তারবর-

জর্য-অর্ুররার্ প্রজক্রয়া থেল োর জর্য বযাপক্ভারব থবজ্ঞাপর্ হদওয়া  রয়থেল এবং 106 টি প্রাক্-

হোগয সংস্থার ক্ারে পাঠারর্া  রয়থেল এবং সংস্থা ও হেৌি উরদযাগগুথলর ক্ারে হিরক্ আসা 

পাাঁচটি আক্ষ নণীয় প্রস্তাব MTA ক্ন্সট্রাক্শর্ অযান্ড হডরভলপরমন্ট, আমট্রাক্, এবং এর্রজ 

ট্রার্জজি-এর প্রথিথর্থর্রা পে নারলাচর্া ক্ররথেরলর্ এবং হকার থদরয়থেরলর্, এবং লং আইলযান্ড 

হরল হরাড, এম্পায়ার হেি হডরভলপরমন্ট এবং থর্উ ইয়ক্ন থসি ইরক্ার্থমক্ হডরভলপরমন্ট 

ক্রপ নাররশরর্র অথিথরি প্রথিথর্থর্রদর সারি এক্টি প্রেুজিগি উপরদষ্টা ক্থমটি স ায়িা 

ক্ররথেল।   

  

57.9 থমথলয়র্ ডলার পে নন্ত মূল চুজিটি প্রািথমক্ হেশর্ থডজাইর্ তিথর ক্ররব এবং এক্ বেররর 

জর্য স্থায়ী  রব। এই চুজিরি ক্াোক্াথে সাবওরয় হেশর্গুথলর উন্নথির জর্য প্রািথমক্ থডজাইর্ 

িাক্া থবক্ল্পগুথল এবং হেশর্ পুর্গ নঠর্ এথগরয় োওয়ার সারি সারি থডজাইর্ ও ইজিথর্য়াথরং 

স ায়িা অন্তভুনি ররয়রে৷  

  

প্রিযথয়ি থডসঅযাডভারন্টজড থবজরর্স এন্টারপ্রাইরজর (Disadvantaged Business 

Enterprises, DBE) বৃজদ্ধ ও থবক্ারশ উৎসা  হদওয়ার জর্য MTA-এর আগ্রাসী হদশ-হর্িৃেমূলক্ 

ক্ম নসূথচর সারি িাল থমথলরয়, MTA-এর থডপািনরমন্ট অফ ডাইভারথসটি অযান্ড থসথভল রাইিস 

(Department of Diversity and Civil Rights) চুজিরি 22.5 শিাংশ DBE লক্ষয থর্র্ নারণ ক্রররে।  

  

###  
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