অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/14/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা 2021 সাম্বলর এম্বেন্ডাররুপম্বরখা পপে করম্বলর্ পুর্রায় কল্পর্া করুর্ | পুর্বর্ন মনাণ
করুর্ | পুর্র্ন িীকরণ করুর্

11তম পেট অফ দ্ে পেট ভাষম্বণ, গভর্ন র বর্উ ইয়কন পেম্বটর সিুে অর্ন র্ীবত বর্মন াম্বণর ের্ে
সাহসী এম্বেন্ডা অগ্রসর কম্বরর্
306 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পবরকাঠাম্বমা পবরকল্পর্া - োবতর িৃহত্তম - বর্উ ইয়কন ভবিষেম্বত
বিবর্ম্বয়াগ করার ের্ে
ঐবতহাবসক 51 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর পবরকল্পর্া মোর্হাটম্বর্র বমডটাউর্ পবিম এলাকার
উন্নয়ম্বর্র ের্ে, িন্দর কতৃন পক্ষ িাস টাবমন র্াম্বলর প্রবতস্থাপর্ সহ
রাম্বেের বিমার্িন্দর ও পবরিহর্ পবরকাঠাম্বমাম্বক 21তম েতাব্দীম্বত আর্ম্বত িোপক বিবর্ম্বয়াগ
িাবণেে, পর্ন টর্ ও কমন সংস্থার্ সৃবি উেীবপত পবরকাঠাম্বমাম্বত বিবর্ম্বয়াগ করা
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে তার 2021 স্টেট অ্ব দ্য স্টেট ভাষণ দদ্মের্। গভর্নমরর 2021
সামের এমজন্ডা - পুর্রায় েল্পর্া েরুর্ | পুর্দর্নমনাণ েরুর্ | পুর্র্নবীেরণ েরুর্ - এেটি
উমদ্যামগর গুচ্ছ যা শুধুমাত্র দর্উ ইয়েন পুর্রায় স্ট াো শুরু েরার জর্যই স্টেবে র্য় য র্ রাজয
COVID-19 ভাইরাসমে পরাস্ত েরার জর্য োজ চাদেময় যামচ্ছ, বরং এেই সামে এেটি র্তু র্ দর্উ
ইয়েন গমে স্টতাোর জর্য পদরোঠামমার উন্নদতর জর্য েময়ে দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ
েরার জর্যও। এই প্রমচষ্টার অ্ংশ দিমসমব, গভর্নর কুওমমা মযার্িাটমর্র দমডটাউর্ পদিম এোো
রূপান্তমরর জর্য েময়েটি প্রস্তাব স্টপশ েমরমের্, যার মমধয রময়মে এেটি র্তু র্ বন্দর েততন পক্ষ বাস
টাদমনর্াে দর্মনাণ (Port Authority Bus Terminal), রামজযর দবমার্বন্দরগুদের পুর্দর্নমান ণ, এবং
েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরার জর্য পদরবির্ পদরোঠামমার উন্নয়র্, অ্েননর্দতে উন্নয়র্ উদ্দীদপত েরা এবং
দবদ্যমার্ পদরোঠামমামে 21তম শতমে দর্ময় আসা।
আমগ এই সপ্তামি, গভর্নর দর্উ ইয়মেন র স্বল্পমময়াদ্ী অ্েননর্দতে সমসযাগুদের স্টমাোদবো েমর এবং
সামাদজে ও বণনবাদ্ী র্যায়দবচার দর্দিত েরার মাধযমম COVID-19 এর দবরুমে যুমে জয়োমভর
প্রস্তাবসমূি স্ট াষণা েমরর্।

"আদম এেদ্া FDR এর অ্দধেত ত অ্দিমস বদস এবং তার বাস েরা গতমি বসবাস েদর। রুজমভমের
প্রদতভার এেটা অ্ংশ দেে স্টয দতদর্ বুঝমত স্টপমরদেমের্ স্টয এটা আসমে ভবর্গুদে বা েমনসচ
ূ ীগুদে
র্য় যা অ্েনর্ীদতমে ুমর দ্াাঁে েদরময়দেে, আসমে এর োরণ দেে মার্ুষগুদে," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "র্তু র্ প্রেমল্পর দর্মনাণ দদ্র্দন্দর্ জীবর্মে উন্নত েমর। অ্গ্রগদত স্টদ্ মে মার্ুমষর মমর্
আর্ন্দ িয়। এবং ইট এবং মটনার দদ্ময় দর্মনাণ েরমে তা জর্গমণর মমর্ আশা এবং আত্মদবশ্বাস
গমে স্টতামে।"
গভর্ন র কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্, "ইদতিাস আমামদ্র তা স্টশ ায় য র্ স্টবসরোদর অ্েনর্ীদত য র্
দপদেময় পমর ত র্ পাবদেে স্টসক্টর দিয়ােোপমে উৎসাদিত েরমত পামর। য র্ স্টবোরত্ব স্টবদশ
িয়, পাবদেে স্টসক্টর ত র্ েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমত পামর। স্টয শুধুমাত্র পাবদেে স্টসক্টরই প্রবতদের
জর্য সাধারণ অ্েননর্দতে প্ল্যাটিমন গমে তু েমত পামর। রাজয জুমে, আমরা এ র্ বতিত্তর এবং উন্নত
দর্মনাণ োজ চাোদচ্ছ, এবং আমামদ্র ভদবষযমতর দভদত্ত স্থাপর্ েরদে। এমর্দে COVIDও আমামদ্র
োমামত পামরদর্। আমরা রাজয জুমে প্রেল্প ত্বরাদিত েরমত হ্রাসপ্রাপ্ত ট্রাদিমের সময় বযবিার
েমরদে। সব দমদেময় আমরা দর্উ ইয়মেন র ভদবষযমত 306 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর দবদর্ময়াগ েরার
জর্য আমামদ্র পদরোঠামমা পদরেল্পর্া সম্প্রসারণ েরদে। এটা শুধু দর্উ ইয়মেন র ইদতিামসর বতিত্তম
পদরোঠামমা পদরেল্পর্া র্য়। এটা স্টদ্মশর স্টয স্টোর্ রামজযর স্টপশ েরা বতিত্তম, ও সব স্টচময়
উচ্চাদভোষী পদরেল্পর্া।"
2021 পুর্ঃেল্পর্া েরা| পুর্দর্নমনাণ েরা| পুর্র্নবীেরমণর িাইোইটস
বর্উ ইয়কন বসটির বমডটাউর্ ওম্বয়ম্বের পূণরুন্নয়র্: দর্উ ইয়েন স্টেট দ্ী নদদ্র্ ধমর দর্উ ইয়েন
দসটির সব স্টচময় সিে এবং রূপান্তরমূেে সামদষ্টে উন্নয়র্ প্রেমল্পর স্টর্তত ত্ব দদ্ময়মে, বযাটাদর পােন
দসটি স্টেমে রুজমভে আইেযান্ড অ্বদধ, তার সামে টাইমস স্টকায়ামরর রূপান্তর পযনন্ত । এই বের,
গভর্নর ইদতমমধযই বহু দ্শে পমর দর্উ ইয়মেন র সব স্টচময় উচ্চাদভোষী পদরবির্ এবং পদরোঠামমার
আপমগ্রড, 1.6 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর ময়দর্িার্ স্টট্রর্ িমের উমবাধমর্র স্ট াষণা েমরমের্, এবং
ময়দর্িার্ স্টট্রর্ িে পযনন্ত িাই োইমর্র সম্প্রসারণ েরার পদরেল্পর্া েরমের্। 2021 সামে দর্উ ইয়েন
রাজয এেটি সািসী পদরবির্-দভদত্তে উন্নয়মর্র পদরেল্পর্া সি দমডটাউর্ ওময়মের দবল্ডআউট এবং
সংমযাগ সম্পূণন েরার জর্য স্টসই অ্গ্রগদত গমে তু েমব। 51 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর এই
পদরেল্পর্াটি 196,000টি েমনসংস্থার্, র্তু র্ বদিরঙ্গর্ স্থার্, সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসর্, উন্নত
গণপদরবির্ এবং পেচারীমদ্র সংমযাগ দতদর েরমব এবং িমবধনমার্ মযার্িাটর্ অ্ঞ্চমে বাদণদজযে ও
সাশ্রয়ী মূমেযর আবাসমর্র সুমযাগ দতদর েরমব। বহুমু ী পদরেল্পর্াটির মমধয আমে:
•

পপাটন অর্বরটি িাস টাবমন র্াম্বলর (Port Authority Bus Terminal) প্রবতস্থাপর্: দর্উ ইয়েন
এবং দর্উ জাদসনর
পুরমর্া টাদমনর্ামের
যাত্রীমদ্র পদরমষবা
বায়ুর মার্ উন্নত
রূপান্তদরত েরমব।

স্টপাটন অ্েদরটি (Port Authority of New York and New Jersey)
পদরবমতন এেটি র্তু র্ অ্তযাধুদর্ে স্টিদসদেটি দদ্ময় দদ্দর্ে এে চতু েনাংশ
প্রদ্ার্ েরমব। এই প্রেল্পটি শুধুমাত্রই শিমরর রাস্তায় যার্জট েমামব এবং
েরমব তাই র্য় বরং মযার্িাটমর্র পদিম দদ্ে স্টেমে গণপদরবিণমে
ভদবষযমতর বাস টাদমনর্ামের দচত্র এ ামর্ পাওয়া যামব।

•

এম্পায়ার পেের্ কমম্বেক্সটির (Empire Station Complex) উন্নয়র্ করা: 2021 সামের 1ো
জার্ুয়াদর তাদরম সম্পূণন িওয়ার সামে জর্সাধারমণর জর্য ময়দর্িার্ স্টরে িেটি স্ট াোর
পর, রাজযটি রাস্তার ঠিে উমো দদ্মে োো দবদ্যমার্ স্টপর্ স্টেশমর্র (Penn Station)
দদ্মে মমর্ামযাগ স্টদ্মব। রাজযটি দবদ্যমার্ স্টেশমর্র পুর্গনঠর্ এবং ট্রযামের ক্ষমতা স্টযাগ
েরার জর্য এেটি বযাপে 16 দবদেয়র্ ডোমরর প্রেল্প শুরু েরমব। স্টপর্ স্টেশমর্র দ্দক্ষমণ
সম্পদত্ত অ্জনমর্র মাধযমম, দবেম্ব েমামর্ার জর্য আমরা েমমপ্ল্ক্সটিমে 40 শতাংমশর স্টবদশ
স্টট্রমর্র ধারণক্ষমতা এবং েমপমক্ষ আটটি সংমযাদজত ভূ গভন স্থ ট্রযাে সম্প্রসারণ েরমত পাদর
এবং প্রদতদদ্র্ এটির বারা সরবরাি েরা 600,000-এর স্টবদশ যাত্রীমদ্র জর্য
দিয়ােোপগুদে উন্নত েরমত পাদর। দবদ্যমার্ স্টেশর্ পুর্দর্নমনামণর জর্য স্টরন্ডাদরং এ ামর্
পাওয়াযামব।
এই দবদশষ্টযমূেে পদরবির্ প্রেল্প প্রায় 60,000 সরাসদর েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব, এবং দর্উ
ইয়েন স্টেট দর্উ জাদসন ট্রার্দজট (New Jersey Transit), অ্যামট্রযাে (Amtrak) এবং
স্টিডামরে সরোরগুদের সামে োজ েরমত প্রস্তুত এই অ্ঞ্চমের ভদবষযমতর জর্য এই
ঐদতিাদসে দবদর্ময়াগ ভাগাভাদগ েরমত। স্টপর্ স্টেশমর্র রূপান্তর স্টগটওময় প্রেল্পমে তার
দিমসমবর মমধয স্টর্য়, যার মমধয রময়মে দ্ুটি সুেঙ্গ যা পদিম স্টেমে িাডসর্ পার েমর
আমরা স্টট্রর্ দর্ময় আসার জর্য এবং দবদ্যমার্ দ্ুটি সুেমঙ্গর সংকার, যা দর্উ জাদসন এবং তা
অ্দতিম েমর স্টট্রর্ সুেমঙ্গর স্টমাট সং যা চামর দর্ময় আমস।

•

সাশ্রয়ী আিাসর্ এিং সম্প্রদ্াম্বয়র সংস্কার: র্তু র্ পদরবির্ েমমপ্ল্ক্সমে এেটি ের্নারমোর্
দিসামব ধমর, দমডটাউর্ পদিম উন্নয়র্ এোোয় র্তু র্ আবাসর্ এবং বাদণদজযে উন্নয়র্
সুমযাগ অ্ন্তভুন ক্ত েরা িমব। স্টমাট, ব্রডওময় স্টেমে িাডসর্ পযনন্ত দবস্তত ত এোোয় 14টি দবদল্ডং
অ্ন্তভুন ক্ত েরা িমব যা 20 দমদেয়র্ বগন িু মটরও ুচমরা, বাদণদজযে এবং আবাদসে উন্নয়র্
উৎপাদ্র্ েরমব এবং এেটি পদরবির্, চােদর, এবং সুদবধা সমতে েদমউদর্টিমত সাশ্রয়ী
মূমেযর আবাসমর্র 1,400টি ইউদর্ট প্রদ্ার্ েরমব।

•

বপয়ার 76 এর বর্উ ওয়াটারফ্রন্ট পাকন: জাদভটস স্টসন্টার (Javits Center) এবং 36তম
রাস্তার পদিমম অ্বদস্থত, রাজযটি দপয়ার 76 স্টে দর্য় ইয়েন পুদেশ দডপাটনমমমন্টর (NYPD)
গাদের স্টটা পাউন্ড স্টেমে িাডসর্ দরভার পামেন র 5.6 এের সম্প্রসারমণর রূপান্তমরর োজ
েরমব। স্বল্প স্টময়ামদ্, এটি এেটি চমৎোর পাবদেে স্টেস িমত পামর যা পযনটেমদ্র
ওয়াটারফ্রমন্টর প্রমবশাদধোমরর অ্র্ুমদত স্টদ্য় য র্ িাডসর্ দরভার পােন ট্রাে (Hudson
River Park Trust) দপয়ামরর দ্ী নমময়াদ্ী ভদবষযমতর জর্য পদরেল্পর্া দতদর েমর। দপয়ামরর
76 এর দচত্রগুদে এ ামর্ পাওয়া যামব।

•

োবভটস পসন্টাম্বরর সম্প্রসারণ: 1.2 দমদেয়র্ বগন িু ট, জযােব স্টে জাদভটস স্টসন্টামরর
(Jacob K. Javits Center) 1.5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোর সম্প্রসারণ 2021 সামে সম্পন্ন
িমব, যা স্টদ্মশর বযস্ততম ের্মভর্শর্ স্টসন্টামরর ধারণ ক্ষমতা 50 শতাংশ বতদে েরমব। এই

সম্প্রসারমণর মমধয োেমব 1,500 মার্ুমষর জর্য এেটি োমদ্র পযাদভদেয়র্ এবং বাইমরর
োদ্; এেটি এে এেমরর োমদ্র ামার; িাডসর্ দরভার দভউমজর সামে এেটি 54,000
বগন িু মটর দবমশষ ইমভন্ট স্টেস; 90,000 বগন িু ট র্তু র্ প্রদ্শনর্ীর স্থার্ যা 500,000 বগন
িু ট সমদিত প্রদ্শনর্ীর স্থার্ দতদর েরমব; এবং দভে এবং দ্ূষণ েমামত এেটি ট্রাে মাশনাদেং
স্টিদসদেটি।
বর্উ ইয়কন বিমার্িন্দরগুবলর আধুবর্কীকরণ:
•

র্তু র্ লাগাবডনয়া বিমার্িন্দর বর্মন াণ চাবলম্বয় র্াওয়া: দর্উ ইয়েন োগাদডনয়া দবমার্বন্দমরর
ঐদতিাদসে 8 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর রূপান্তরণ অ্বযািত োেমব। স্টিডামরে সরোমরর
োে স্টেমে দসোমন্তর এেটি ইদতবাচে স্টরেডন পাওয়ার পর, দর্উ ইয়েন স্টেট 2 দবদেয়র্
মাদেন র্ ডোমরর এয়ারমট্রর্ োগাদডনয়া (AirTrain LaGuardia) দর্ময় োজ চাদেময় যামব।
উপরন্তু, স্টরাডওময় স্টর্টওয়ামেন র স্টবদশর ভাগ এই বের সম্পন্ন িমব এবং দবমার্বন্দমরর পূবন
দদ্মে স্টডোর র্তু র্ অ্তযাধুদর্ে টাদমনর্াে এবং ের্মোমসনর উমে মযাগয অ্গ্রগদত দচদিত
েরমব। য র্ সম্পূণন িমব, র্তু র্ োগাদডনয়া (LaGuardia) 1995 সাে স্টেমে মাদেন র্
যুক্তরামে দর্দমনত প্রেম র্তু র্ প্রধার্ দবমার্বন্দর িমব। র্তু র্ োগাদডনয়া বেমর 30
দমদেয়মর্রও স্টবদশ যাত্রীমদ্র পদরমষবা প্রদ্ার্ েরমব এবং 14,000 েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব।

•

JFK বিমার্িন্দম্বরর রূপান্তর অিোহত রাখুর্: দর্উ ইয়েন স্টেট জর্ এি স্টেমর্দড
আন্তজনাদতে দবমার্বন্দরমে (John F. Kennedy International Airport) 21তম শতাব্দীর
জর্য দর্দমনত এেটি আধুদর্ে দবমার্বন্দমর রূপান্তমরর জর্য 13 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর
পদরেল্পর্া অ্বযািত রা মব। য র্ সম্পূণন িমব, র্তু র্ JFK বেমর সামে 75 দমদেওমর্রও
স্টবদশ যাত্রী দর্রাপমদ্ এবং দ্ক্ষতার সামে পদরমষবা প্রদ্ার্ েরমব। এই প্রেমল্প প্রায় 30,000
েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব বমে আশা েরা িয়। JFK দবমার্বন্দর রূপান্তমরর অ্ংশ দিমসমব,
রাে দেউ গামডনর্ ইন্টারমচমের আধুদর্েীেরণ েরমে, যা দদ্দর্ে 2,00,000 এরও স্টবশী
যার্বাির্মে পদরমষবা প্রদ্ার্ েমর। 700 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর এই প্রেমল্পর চূ োন্ত পযনায়
2022 সামে সম্পন্ন িমব।

•

আপম্বেট বিমার্িন্দম্বরর অর্ন নর্বতক উন্নয়র্ এিং পুর্রুজ্জীবিতকরণ (Upstate Airport
Economic Development and Revitalization): আপমেট দবমার্বন্দমরর অ্েননর্দতে উন্নয়র্
এবং পুর্রুজ্জীদবতেরণ প্রদতমযাদগতার মাধযমম 200 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়ামগর
উপর দভদত্ত েমর গমে তু মে গভর্নর অ্বযািত পুর্র্নবীেরণ এবং আধুদর্েীেরমণর জর্য
দবতীয় রাউমন্ড অ্দতদরক্ত 100 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর অ্ঙ্গীোর েরমবর্। অ্েনায়মর্
অ্ন্তভুন ক্ত িমব বদধনত দর্রাপত্তা স্ক্রীদর্ং, সম্প্রসাদরত এবং পুর্বনাসর্ েরা টাদমনর্াে, অ্তযাধুদর্ে
স্টবাদডনং ের্মোসন এবং োমের এোো, এবং স্টযাগামযাগদবিীর্ প্রযুদক্তমত উদ্ভাবর্।

লক্ষ লক্ষ বর্উ ইয়কনিাসীম্বদ্র ের্ে গণ পবরিহর্ উন্নত করা:

•

পসকন্ড এবভবর্উ সািওম্বয় এক্সম্বটর্েম্বর্র II পর্ন ায়: স্টমমট্রাপদেটার্ ট্রান্সমপামটনশর্ অ্মোদরটি
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) এর আমরা স্টেন্দ্রীয় অ্েনায়র্ মদরয়াভামব
প্রময়াজর্ যামত তারা এই অ্ঞ্চমের সিায়তায় তামদ্র অ্পদরিাযন ভূ দমো অ্বযািত রা মত
পামর। তা োোও, তারা তামদ্র ঐদতিাদসে 51.5 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর 2020-2024
মূেধর্ পদরেল্পর্া (2020-2024 Capital Plan) বাস্তবায়র্ েরমত প্রদতশ্রুদতবে।
COVID-19 বারা সতষ্ট তিদবমের অ্দর্িয়তা সমাধামর্র পর, MTA 2021 সামে এমগামব
এমর্ প্রেমল্পর মাধযমম এই েমনসূচীমে ট্রযামে দিদরময় আর্মব, স্টযমর্ স্টমরামমতর প্রেল্প,
দসগর্যাে আধুদর্েীেরণ এবং ADA অ্যামক্সসমযাগযতার প্রেল্প । অ্র্যার্য সমদেনত প্রেমল্পর
মমধয রময়মে আপমগ্রড েরা স্টেশর্, িাজার িাজার র্তু র্ বাস এবং স্টট্রর্ গাদে, এবং স্টসতু ,
সুেঙ্গ এবং অ্র্যার্য পদরোঠামমার জর্য গুরুত্বপূণন রক্ষণামবক্ষণ এবং আপমগ্রড। উপরন্তু,
প্রময়াজর্ীয় বহু-বেমরর স্টিডামরে সিায়তায়, MTA স্টসমেন্ড এদভদর্উ সাবওময় আমরা
প্রসাদরত েরমব, 96তম দিট স্টেমে 125তম দিট পযনন্ত।

•

লং আইলোন্ড পরইলম্বরাম্বডর (Long Island Rail Road, LIRR) তৃ তীয় ট্র্োক প্রকল্প েং
আইেযান্ড স্টরে স্টরামডর ঐদতিাদসে এবং রূপান্তরমূেে তত তীয় ট্রযাে প্রেল্প স্টলারাে পােন এবং
দিেসদভমের মমধয LIRR এর স্টমইর্ োইমর্র এেটি গুরুত্বপূণন 9.8 মাইে বরাবর এেটি
র্তু র্ তত তীয় ট্রযাে সম্পন্ন েরমব ট্রযামের ধারণ ক্ষমতা বাোমত, দর্ভন রমযাগযতা বাোমত,
এবং LIRR এর গ্রািেমদ্র জর্য পদরমষবা উমে মযাগযভামব সমতে েরমত। 2.6 দবদেয়র্
মাদেন র্ ডোমরর এই প্রেমল্পর মমধয রময়মে অ্দতদরক্ত পাদেন ং গযামরজ দর্মনাণ, স্টেশমর্র
সংকার, র্তু র্ এবং সংকারেত ত স্টসতু , এবং আধুদর্ে ট্রযাে এবং দসগর্যাে পদরোঠামমা।
2021 সামের স্টশমষর মমধয MTA স্টমইর্োইমর্ স্টগ্রড িদসং এদেদমমর্শমর্র আটটি সম্পন্ন েমর
স্টিেমব, যার মমধয েয়টিমত র্তু র্ যার্বািমর্র আন্ডারপাস োেমব।

মহাসড়ক, সড়ক ও পসতু সম্পম্বকন হালর্াগাদ্কৃত তর্ে:
•

হান্টস পম্বয়ম্বন্ট প্রম্বিোবধকার: দর্উ ইয়েন স্টেট িান্টস পময়ন্ট িু ড দডদিদবউশর্ স্টসন্টামর
(Hunts Point Food Distribution Center) েমনরত ট্রােগুদের জর্য ব্রুের্ার এক্সমপ্রসওময়
এবং স্টশদরডার্ বুমেভাডন স্টেমে সরাসদর প্রমবশাদধোর দতদর েরমত 1.7 দবদেয়র্ মাদেন র্
ডোর দবদর্ময়াগ েরমব। িাইওময়র পুর্ঃদডজাইর্ স্থার্ীয় সেেপে স্টেমে ট্রযাদিেমে সদরময়
দর্ময় যামব যা স্টদ্মশর সমবনাচ্চ িাাঁপাদর্ আিান্ত স্টয স্টোমর্া স্টবামরামত শব্দ এবং বায়ু দ্ূষণমে
উমে মযাগযভামব হ্রাস েরমব। প্রেল্পটি 2025 সামের বসমন্ত সম্পন্ন িওয়ার জর্য দর্ধনাদরত।

•

I-390/490 ইন্টারম্বচম্বের উন্নবতগুবল: 2021 সামে, রাজয রুট 31, রুট 390 এবং মর্মরা
োউদন্টর ইন্টারমেট 390/490 ইন্টারমচে বরাবর ট্রাদিে প্রবাি সিজ ও উন্নত েরার
জর্য 150 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর এেটি প্রেল্প সম্পন্ন েরমব। এই ইন্টারমচে প্রদতদদ্র্
প্রায় 200,000 স্টমাটরচােমের জর্য এেটি গুরুত্বপূণন সংমযাগ দিমসমব োজ েরমব।

•

বর্উিাগন -বিকর্ বিে পুর্রায় সাোম্বর্া: িাডসর্ র্দ্ীর উপর স্টসতু র উত্তর েযামর্ এেটি
পূণন স্টডে প্রদতস্থাপর্ সম্পন্ন েরার জর্য রাজয দর্উবাগন দবের্ স্টসতু র োজ চাদেময় যামব।

পুর্ঃসজ্জা স্টরাডওময় দর্রাপত্তা, চাের্ার ক্ষমতা, এবং স্থাদয়ত্ব উন্নত েরমব। এই 95 দমদেয়র্
মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়াগ 2022 সামে সম্পন্ন িমব, দর্ধনাদরত সমময়র র্য় মাস আমগ।

•

সাইরাবকউে I-81 ভায়াডাক্ট প্রবতস্থাপর্ করা: রাজয সাইরাদেউমজ আন্তঃরাজয 81
ভায়াডাক্ট প্রদতস্থাপমর্র প্রস্তামবর এেটি পদরমবশগত এবং সবনজর্ীর্ পযনামোচর্া পদরচাের্া
েরমব। 1.9 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর এই প্রেল্প সম্প্রদ্ায়গুদেমে সংযুক্ত েরমব এবং র্তু র্
আবাদসে ও বাদণদজযে উন্নয়মর্র সুমযাগ সতদষ্ট েরমব। প্রেল্পটির োজ 2022 সামের স্টশমষর
দদ্মে শুরু িমব বমে আশা েরা িমচ্ছ।

গভর্নর কুওমমা দর্উ ইয়েন স্টেট জুমে স্টবশ দেেু প্রধার্ পদরোঠামমা আপমডমটর অ্গ্রগদত স্ট াষণা
েমরমের্ যা র্তু র্ পাবদেে স্টেস ুেমত, পযনটর্ আেষনণ েরমত এবং েমনসংস্থার্ সতদষ্টর জর্য
সম্প্রদ্াময়ম দবদর্ময়াগ েমর।
িাফাম্বলা স্কাইওম্বয়: গভর্নর কুওমমা বামিমোর শিরতেীমত কাইওময় স্টসতু অ্পসারমণর মাধযমম
উন্নয়মর্র জর্য ওয়াটারফ্রন্ট অ্যামক্সস সমবনাচ্চ েরমত এবং 45 এের পযনন্ত জদম াদে েরমত এেটি
বতিৎ আোমরর পদরেল্পর্া এবং র্েশার প্রমচষ্টা শুরু েমরমের্ এটিমে এেটি দ্শনর্ীয় পামেন
রূপান্তদরত েরার জর্য। দর্উ ইয়েন স্টেট এই বের পদরমবশ পযনামোচর্া প্রদিয়া সম্পন্ন েরমব এবং
স্টিডামরে অ্র্ুমমাদ্র্ দর্ময়, এই বের োজ শুরু েরার জর্য প্রস্তুত িমব।
অোলিাবর্ স্কাইওম্বয়র রূপান্তর: অ্যােবাদর্ শিমরর সামে 11.4 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর
অ্ংশীদ্াদরমত্বর মাধযমম, রাজয এেটি স্বল্প বযবহৃত আন্তঃরাজয প্রস্থার্ র যাম্পমে এেটি র্ান্দদর্ে
প্রমমমর্ড, ইমভন্ট স্টেস, এবং আমবনার দিে এবং স্টশদরডার্ িাাঁো এোোর সামে অ্যােবাদর্র
ওয়যারিাউজ স্টজোর সামে সংমযাগোরী এেটি প্রমবশমযাগয স্টশয়ার েরা-বযবিামরর পে সি
আইেদর্ে দরদ ে পামেন রূপান্তদরত েরমে।, দর্মনাণ এই বের সম্পন্ন িমব।
বিংহোমটর্ ইউবর্ভাবসন টি (Binghamton University) পহল্র্ সাম্বয়ম্বেস কোম্পাস: 2021 সামে,
দবংিযামটর্ দবশ্বদবদ্যােয় তার রূপান্তরমূেে, 287 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর, 13 এের স্বাস্থয দবজ্ঞার্
েযাম্পাস সম্পূণন েরমব জর্সর্ দসটির শিরতেীমত। এর মমধয রময়মে 108,000 বগন িু মটর স্টডোর
েমেজ অ্ি র্াদসনং এন্ড স্টিল্ে সাময়মন্সস (Decker College of Nursing and Health Sciences),
যা এই বসমন্ত শত শত দশক্ষােীমে স্বাগত জার্ামব; িামমনদস এবং িামনাদসউটিেযাে সাময়মন্সস-এর
এেটি র্তু র্ 105,000 বগন িু ট কু ে, যামত 350টিরও স্টবদশ অ্র্ুষদ্, েমনচারী এবং োত্র রময়মে;
েমডনস িাসপাতামের (Lourdes Hospital) সামে স্টযৌে উমদ্যামগ এেটি র্তু র্ এল্ডার স্টেয়ার টিদচং
দিদর্ে; এবং এেটি িামনামোেদজেযাে R&D স্টিদসদেটি। সামদগ্রেভামব এই প্রেল্প 225টিরও স্টবদশ
র্তু র্ েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব এবং 200টিরও স্টবদশ দর্মনাণ োমজর সামে জদেত োেমব।
উটিকায় বর্উ পমাহক ভোবল পহল্র্ বসম্বেম হাসপাতাল (Mohawk Valley Health System
Hospital): এ বের উটিো শিমরর শিরতেীমত স্টমািে ভযাদে স্টিল্ে দসমেমমর 548 দমদেয়র্

মাদেন র্ ডোমরর র্তু র্ অ্তযাধুদর্ে িাসপাতামের োজ অ্বযািত োেমব। 672,000 বগন িু ট, র্য়
তো, 373 শযযা দবদশষ্ট স্টিদসদেটিটি 2023 সামের মমধয সম্পন্ন িমব বমে ধারণা েরা িমচ্ছ।
পিলমন্ট এবরর্া সম্পূণন করা: স্টবেমন্ট পােন পুর্ঃউন্নয়র্ এেটি 19,000 আসর্ দবদশষ্ট এেটি
এদরর্ার বারা 43 এের স্বল্প বযবহৃত পাদেন ং েট প্রদতস্থাপর্ েরমে যা দর্উ ইয়েন আইেযান্ডার
(New York Islanders) িদে দ্েমে েং আইেযামন্ড দিদরময় আর্মব। এদরর্াটিমত এেটি দবশ্বমামর্র
ুচরা গ্রাম, এবং এেটি র্তু র্ স্টিামটে অ্ন্তভুন ক্ত। দর্উ ইয়েন এদরর্া পাটনর্াসন (New York Arena
Partners) 350,000 বগন িু ট উন্নয়মর্র স্টর্তত ত্ব দদ্মচ্ছ, যা 115 বেমরর পুরমর্া স্ট ােমদ্ৌে স্টেমন্দ্র
1.3 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর স্টবসরোরী দবদর্ময়াগ আর্মে। এই প্রেমল্পর মমধয রময়মে দর্েটবতী
দ্ুটি েদমউদর্টি পামেন র সংকারও, র্তু র্ েদমউদর্টি স্টেস এবং 40 বেমরর মমধয প্রেম র্তু র্
LIRR স্টরে স্টেশর্। দর্মনাণ োজ ভামোভামব চেমে, 2021-2022 সামের NHL স্টমৌসুমম এদরন্রোজ
সমাপ্ত িমব বমে আশা েরা িয়; 2021 সামের বসমন্ত পূবনমু ী LIRR পদরমষবা চােু িমব। সব
দমদেময়, এই প্রেল্প দর্মনাণ োমজর সময় জুমে এবং এেবার সম্পন্ন িওয়ার পর 12,000 প্রতযক্ষ ও
পমরাক্ষ েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব।
পি পাম্বকনর পুর্গন ঠর্: রাজয র্াইমট্রামজর্ দ্ূষণ 50 শতাংমশর স্টবদশ েমামত এবং প্ল্ান্টটিমে এেটি
দবদ্যমার্ সমুমের আউটিমের সামে সংযুক্ত েরমত 439 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর স্টব পােন
ের্মভয়ান্স প্রেমল্প (Bay Park Conveyance Project) র্াসাউ োউদন্টর সামে োজ েরমে। এই
1.2 দবদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর এই দবদর্ময়াগ পাদর্র মামর্র র্াটেীয় উন্নদত টামব এবং তার সামে
মাশন বীপগুদের দ্রুত অ্বর্দত টমব যা দ্দক্ষণ র্াসাউ োউদন্টর জর্য বর্যা সুরক্ষার জর্য এেটি
প্রােত দতে বাধা প্রদ্ার্ েরমব। 2021 সামে, স্টব পােন আউটমলা দসমেমমর দর্মনাণ শুরু িমব। স্টব
পােন প্রেমল্পর দচত্রগুদে এ ামর্ পাওয়া যামব।
ROC দ্ো বরভারওম্বয়: দরভারওময় স্টরামচোর পুর্ঃউন্নয়র্ প্রেল্প (Riverway Rochester
redevelopment project), যা 50 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দর্উ ইয়েন স্টেট দবদর্ময়াগ বারা
সমদেনত, তা 2021 সামে তার অ্মধনমেরও স্টবদশ প্রেল্প সম্পূণনিয়ার সমঙ্গ স্টবশ েময়েটি গুরুত্বপূণন
মাইেিেে অ্জনর্ েরমব, যার মমধয রময়মে ব্লু িস এদরর্া এক্সমচে সম্প্রসারণ (Blue Cross
Arena Exchange Expansion) এবং ওময়ে দরভার লাডওয়াে প্রেল্প (West River floodwall
projects), এবং তার সামে চােনস েযারে পামেন র বে মামপর সংকার।
পলম্বগালোন্ড: অ্মরে োউদন্টর 150 এের স্টেমগােযান্ড দেম পােন এই বের স্ট াো িমব। 420
দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দবদর্ময়াগ মিামারীর পর পযনটেমদ্র দর্উ ইয়মেন দিদরময় আর্মব এবং প্রায়
1,000টি েমনসংস্থার্ সতদষ্ট েরমব।
র্তু র্ পহায়াইটম্বফস বমড পেের্ লে: স্টিায়াইটমিস মাউমন্টর্ 2019 সামে এেটি দবধ্বংসী
অ্দিোমের পর এেটি 14 দমদেয়র্ মাদেন র্ ডোমরর দমড স্টেশর্ েজ পুর্দর্নমান ণ। র্তু র্ েজটি
সীদমত পদরমষবা সি 2020-21 দক স্টমৌসুমমর জর্য স্ট াো এবং এই বের সম্পূণন েরা িমব।
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