
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 2020 স্টেট অফ দ্ো স্টেট (2020 STATE OF THE STATE)-এর 30তম প্রস্তাি 
স্ট াষণা করম্বলর্: মোর্হাটম্বর্ 21 েতক এম্পায়ার স্টেের্ কমম্বেক্স ততবর করা  

 
পবরকল্পর্ায় রম্বয়ম্বে বিদ্েমার্ স্টপর্ স্টেের্ম্বক রূপান্তবরত করা, স্টমাবর্হার্ স্টের্ হল একীভূত করা 
যা েীঘ্রই সম্পন্ন করা হম্বি, এিং দ্বিণ ব্লক অবিগ্রহণ করা স্টপর্ স্টেেম্বর্ একটি পরস্পর সংযুক্ত স্টের্ 

এিং সািওম্বয় কমম্বেক্স ততবর করম্বত  
  

েোক এিং স্টের্ িমতা 40 েতাংে িৃবি পায় এিং র্তুর্, িৃহত্তর টাবমনর্াল ততবর হয়   
 

এম্পায়ার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD) স্টমম্বোবপবলটার্ োন্সম্বপাম্বটন ের্ 
এম্বেবন্স (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এিং অোমেোক এর সাম্বে অংেীদ্াবরত্ব 

করম্বি প্রকল্প সম্পণূন করম্বত  
  

এখাম্বর্ গভর্নম্বরর স্টপ্রম্বেম্বন্টের্ স্টদ্খুর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ তার 2020 স্টেট অ্ফ দ্যা স্টেট-এর 30 তম প্রস্তাবর্াটি উমমাচর্ 
করমের্: এম্পাযার স্টেশর্ কমমেক্স ততরর কমর - যা মযার্হাটমর্র পরিম পামশ একটি 21 শতমকর 
ট্রার্রজট কমমেক্স। অ্যামিারিমযশর্ ফর আ স্টবটার রর্উইযকন  (Association for a Better New 
York)-এ বকৃ্ততা স্টদ্ওযার িময গভর্নর রবদ্যমার্ স্টপর্ স্টেশর্ িাইটটি রূপাযমের পররকল্পর্া স্ট াষো 
কমরর্, শীঘ্রই িম্পন্ন হওযা স্টমাযারর্হার্ স্টট্রর্ হে একীভূত কমরর্ এবং একটি িম্প্রিাররত, 
ররমমেেে এবং পরস্পর িংযুক্ত স্টট্রর্ ও িাবওময কমমেক্স ততররর জর্য স্টপর্ স্টেশমর্র ব্লক দ্রিমে 
অ্রিগ্রহে কমরর্। এই পররকল্পর্া র্তুর্, বৃহত্তর টারমনর্াে ততরর কমর, এবং ট্রযাক এবং স্টট্রর্ িমতা 
40 শতাংশ বৃরি করমব - পরিম স্টগাোমিনর বযস্ততম ট্রার্রজট হামব অ্ন্তরর্নরহত এবং িবমচময জটিে 
িমিযার স্টমাকারবো কমর।  
  
"এক শতাব্দীর স্টবশী িময িমর রর্উ ইযমকন র পররবহর্ পররকাঠামমা আমামদ্র প্রবৃরি বহর্ কমর, 
রবমশষ কমর রর্উ ইযকন  শহমর, আর স্টকার্ বাস্তব পদ্মিপ ছাডাই কমযক দ্শক িমর বামজ কথা 
বোর পর আমরা আবার বৃহৎ িরকারর প্রকমল্প রবরর্মযাগ কররছ আরও শরক্তশােী অ্থনর্ীরতমক 
িমথনর্ করার জর্য। আমরা স্টদ্মশর স্টয স্টকার্ও রামজযর স্টচময স্টবরশ রর্মনার্ কমররছ, আর এখর্ 
আমামদ্র ট্রার্রজট রিমেমমর অ্র্যতম দ্বুনে স্টযাগিূমের স্টমাকামবোর জর্য আমরকটি বড পদ্মিপ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ABNY_Empire_Station_Complex.pdf#_blank


 

 

রর্রি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টপমর্র দ্রিে ব্লমক এই িম্প্রিারে —শীঘ্রই িম্পন্ন হওযা 
স্টমাযারর্হার্ স্টট্রর্ হে এবং বতন মামর্র স্টপর্ ফযারিরেটির রূপান্তমরর িামথ রমরেত ভামব— এমর্ একটি 
পরস্পর িংযুক্ত, রবশ্বমামর্র িাম্রাজয স্টেশর্ কমমেক্স ততরর করমব যা িারেিমতা 40 শতাংশ 
প্রিাররত করমব। এর ফমে পাাঁচ েমিরও স্টবরশ রর্উ ইযকন বািীমদ্র যাতাযাত, প্ররতরদ্মর্র ভ্রমে ও 
কাজ উন্নত হমব, অ্র্যরদ্মক স্টপর্-স্টক রবশ্বমামর্র ফযারিরেটিমত রূপান্তররত করা হমব যা িাম্রাজয 
রামের প্রাপয।" 
  
এম্পাযার স্টেশর্ কমমেক্স পররকল্পর্ার গুরুতর উপাদ্ামর্র মমিয রমযমছ স্টপর্ স্টেশমর্র দ্রিমে িম্পরত্ত 
অ্জন র্ করা যা অ্ন্তত আটটি র্তুর্ ভূগভন স্থ ট্রযাক অ্র্ুমমাদ্র্ করমব যা স্টপর্ স্টেশমর্র িমতা প্রায 
40 শতাংশ বারডময স্টদ্মব; 8 তম এরভরর্উমত MSG রথমযটারমক স্টপর্ স্টেশমর্ রবশ্বমামর্র 
প্রমবশদ্বামরর মমিয রূপান্তর অ্মেষে করা; এবং স্টপর্ স্টেশমর্র চারপামশ উন্নযমর্র িুমযাগ িৃরে কমর 
শহর ও রামজযর জর্য একটি র্তুর্ অ্থননর্রতক ইরির্ এবং স্টপমর্র অ্থন উন্নরতিািমর্র জর্য একটি 
অ্থনাযর্ রিম ততরর করা। বতন মার্ স্টপর্ স্টেশমর্র মারেক অ্যামট্রযাক, এই পররকল্পর্া ও ঐরতহারিক 
প্রকমল্পর অ্থনাযমর্ অ্ংশগ্রহর্ করমব। উপরন্তু, গভর্নর স্ট াষো করমের্ রর্উ ইযকন  রাজয, অ্যামট্রযাক 
এবং অ্র্যার্য স্টেকমহাল্ডার একটি পরামশনক রেজাইর্ দ্মের িামথ অ্ংশীদ্ার হমব-
এফএক্সমকাোমবামেটিভ (FXCollaborative) দ্বারা পররচারেত-রবদ্যমার্ স্টপর্ স্টেশর্ রূপান্তমরর 
আমামদ্র পররকল্পর্া রবকাশ এবং বহর্ করার িাহাযয করমত।  
 
রর্উ ইযমকন র স্টপর্ স্টেশর্ পরিম স্টগাোমিনর বযস্ততম ট্রার্রজট ফযারিরেটি, জর্ এফ স্টকমর্রে, 
োগারেন যা, স্টর্ওযাকন  রবমার্বন্দমরর স্টচময স্টবরশ যােী পররমবশর্ কমর। প্ররতরদ্র্, 650,000 এর 
স্টবরশ যােী স্টেশমর্র িংকীেন ভূগভন স্থ স্টগােকিাাঁিায চোচে করমত বািয হয, যামত প্রাকৃরতক আমো, 
িামিিযপূেন ওমযফাইরডং বা পযনাপ্ত অ্মপিমাে এোকা স্টর্ই। স্টপর্ স্টেশমর্র কররের এবং অ্মপিমাে 
এোকা জর্াকীেন, এর েযাটফমন এবং ট্রযাক িমতা অ্রতক্রম কমর স্টগমছ, এবং এটি শুিুমাে খারাপ 
হমি — রবেম্ব, রিোমবিে িমিযা, গুরুতর রর্রাপত্তা এবং িুরিা িমিযা এবং অ্পযনাপ্ত 
প্রমবশমযাগযতা রর্যরমত  টর্া হময উঠমছ।  
  
আমগর স্টচময স্টবরশ যােী িামোমত িিম এই র্তুর্ কমমেক্সটি এই রামজযর যার্জট হ্রামির প্রমচোমক 
িমথনর্ করমব-যার মমিয রমযমছ জারত-প্রিার্ স্টকন্দ্রীয রবজমর্ি রেরিক্ট স্টটারেং স্টপ্রাগ্রাম (Central 
Business District Tolling program)--যামত আমরা আরও স্টবরশ িংখযক মার্ুষমক তামদ্র গারড 
স্টথমক স্টবর কমর 21 শতাব্দীর গেট্রার্রজট স্টর্টওযামকন  আর্মত পারর।  
  
র্তুর্ স্টমারর্হার্ স্টট্রর্ হে এবং একটি িম্প্রিাররত েং আইেযাড স্টরইে স্টরাে (Long Island Rail 
Road, LIRR) কররমোর িহ দ্রুত উন্নরত ইরতমমিয শুরু হমযমগমছ, যা স্বল্প স্টমযামদ্ যার্জট কমামব 
এবং যােীমদ্র অ্রভজ্ঞতা ভাে করমব। একই িমময, ইে িাইে অ্যামক্সি, LIRR থােন  ট্রযাক এবং 
স্টমমট্রা-র্থন স্টপর্ অ্যাকমিি প্রকমল্পর মমতা আঞ্চরেকভামব উমেখমযাগয প্রকল্পগুরে LIRR ও স্টমমট্রা র্থন 
িমতা বাডামব, এবং আরও স্টবরশ যােীমদ্র আকৃে করমব স্টপর্ স্টেশমর্। একিামথ, এই উমদ্যাগগুরে 
স্টপর্ স্টেশর্মক এক রবশাে মামপ পুর্রায কল্পর্া করার একটি গুরুতর প্রমযাজর্ এবং বড িুমযাগ 
উপস্থাপর্ কমর। 



 

 

  
এম্পায়ার স্টেের্ কমম্বেক্স  
এম্পাযার স্টেশর্ কমমেক্স েযার্টি রামজযর রবদ্যমার্ প্রকল্পগুরের িুফে, র্তুর্, বড টারমনর্াে গমড 
তুেমব এবং র্াটকীযভামব স্টেশমর্র ট্রযাক ও স্টট্রর্ িারেিমতা প্রিাররত করমব। এই পররকল্পর্ায 
স্টপর্ স্টেশমর্র ট্রযামক একারিক অ্যামক্সি পমযন্ট ততরর হয, যামত বযাপকভামব যার্জট হ্রাি এবং 
রর্রাপত্তা বৃরি হয।  
  
এই পররকল্পর্া এম্পাযার স্টেট স্টেমভেপমমন্ট দ্বারা তদ্াররক করা হমব, যা MTA ও অ্যামট্রযামকর 
িহমযারগতায একটি িািারে প্রকল্প পররকল্পর্া প্ররতষ্ঠা করমব। MTA প্রকমল্পর পররবহে পররকল্পর্ার 
উপাংশগুরের জর্য এবং স্টপর্ স্টেশর্ রুপান্তরমের জর্য দ্াযী থাকমব।  
  
এম্পাযার স্টেশর্ কমমেক্স েযামর্র আওতায স্টপর্ স্টেশমর্র ব্লক দ্রিমে ভূিম্পরত্ত অ্রিগ্রহে করা 
হমব, স্টপর্ স্টেশমর্র ভূগভন স্থ পররকাঠামমা দ্রিমে গমড তুেমত িিম হমব। এটি 1910 িামে স্টেশর্ 
িমূ্পেন হওযার পর স্টথমক স্টপর্ স্টেশমর্র রভরত্তমূেক পররকাঠামমার প্রথম িম্প্রিারে, এবং কমপমি 
আটটি র্তুর্ ট্রযাক ততররর জর্য অ্র্ুমরত স্টদ্মব, যা ট্রযাক এবং স্টট্রর্ িারেিমতা আর্ুমারর্ক 40 
শতাংশ বরৃি করমব।  
  
এই প্ররক্রযা জমুড, এম্পাযার স্টেট স্টেমভেপমমন্ট এবং MTA িকে স্থার্ীয করমউরর্টির 
স্টেকমহাল্ডারমদ্র িামথ কাজ করমব, যামত রর্উ ইযকন  শহর, করমউরর্টি স্টবােন , র্াগররক গ্রুপ, 
িরতগ্রস্ত িম্পরত্তর মারেক, রর্বনারচত কমনকতন া এবং রর্উ জারিনর ট্রার্রজট অ্ন্তভুন ক্ত, এটি রর্রিত 
করমত স্টয চূডান্ত উন্নযর্ পররকল্পর্ায তামদ্র চারহদ্া প্ররতরর্রিত্ব করা হমযমছ।  
 
এছাডাও রাজয, মযারেির্ স্টকাযার গামেন র্ রথমযটার অ্রিগ্রহে করমব, যামত স্টপর্ স্টখাোর িম্ভাবর্ার 
িুমযাগ এবং 8তম এরভরর্উমত একটি র্তুর্ ব্লক-দ্ী ন গ্রযাড এন্ট্রান্স ততরর িম্ভব হমব।  
 
এই পররকল্পর্ায স্টপর্ স্টেশমর্র পাশ্বনবতী ব্লকগুমোমত পুর্ঃরবকামশর িুমযাগ িরৃে হমব, যা রর্উ 
ইযমকন র জর্য স্টিমকমে এবং অ্বযবহৃত ভবর্গুরেমক একটি র্তুর্ অ্থননর্রতক ইরিমর্ রূপান্তররত করার 
মঞ্চ স্থাপর্ করমব। একটি ভযােু-কযাপচার স্টেমওযাকন  কমরর বদ্মে প্রদ্ত্ত অ্থন (Payments In Lieu 
of Taxes, PILOT) এবং স্টজোর র্তুর্ বারেরজযক উন্নযর্ স্টথমক আয করা অ্থন রমরেত ভামব 
স্টপর্ স্টেশমর্র অ্রিকরমের তহরবমে িাহাযয করমব। এই স্টজো স্টথমক আয বৃরি ও রবক্রয কর রর্উ 
ইযকন  রাজয ও শহর উভযই োভবার্ হমব। পাশ্বনবতী এোকায বারেরজযক উন্নযমর্, স্টপর্ স্টেশর্ এবং 
িাবওময রিমেমমর জর্য র্তুর্ প্রমবশপথ এবং িংমযাগ থাকমব, যা পুমরা এোকার জর্য ট্রার্রজট 
অ্যামক্সি বৃরি করমব।  
  
এই রূপান্তরমূেক পররকল্পর্া যােী িঞ্চাের্ বযাপকভামব উন্নত করমব, যােী এবং স্টট্রর্ যার্জট হ্রাি 
করমব, এবং কমমেমক্স প্রাকৃরতক আমোর িুরবিা আর্মব। এই িমস্ত উন্নরতগুরে র্তুর্ িাম্রাজয স্টেশর্ 
কমমেক্স অ্যামক্সি এবং বরহগনমর্ িহজতর করমব, যামত 650,000 এর স্টবরশ যােী যারা তদ্রর্ক এই 
িুরবিা মািযমম যাতাযাত কমরর্ তামদ্র রর্রাপত্তা ও িুরিা বরৃি হয।  
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