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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন আইলোন্ডাররা বর্র্ন াবরত সমম্বয়র এক িছর পূম্বিন লং আইলোম্বন্ড বিরম্বি িম্বল গভর্ন র
কুম্বয়ম্বমা ঘ াষণা বিম্বলর্

এিার এিং পরিতী বসজম্বর্র ঘেম্বকাম্বর্া ঘেওি ঘগইম সহ, আইলোন্ডাররা র্াসাউ কবলবসয়াম্বম
2020-21 বসজম্বর্র সকল ঘহাম ঘগইম ঘেলম্বি
ঘিলমম্বে চম্বল োিার পূম্বিন 6 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ঘেট-অর্ন ায়ম্বর্ হওয়া কবলবসয়াম্বমর
উন্নীতকরণ আইলোন্ডারম্বিরম্বক 'িো িার্ন '-এ িাইর্াল বসজর্ ঘেলার িেিস্থা করম্বি
র্তু র্ ঘিলমে পাকন অঙ্গম্বর্র বর্মন াণ কাজ দ্রুত এবগম্বয় োম্বে, ঘেোম্বর্ কংবিট িাউম্বন্ডের্ সমাপ্ত
এিং কাঠাম্বমাগত ইস্পাত ইমারত প্রায় 20 েতাংে সম্পন্ন
2019-20 ঘেঅি টিবকট িা 2020-21-এর আসন্ন কবলবসয়াম ঘগমম্বসর জর্ে বর্য়বমত বসজম্বর্র
টিম্বকট িয় করম্বত এোম্বর্ বিক করুর্

নাসাউ ভেটেরান ভেটোররয়াল করলরসয়াটে (Nassau Veteran's Memorial Coliseum) NYCB
Live-একটি অনুরিতব্য আসন্ন 2020-21 রসজটনর সকল ভ াে ভেইে স রনউ ইয়কক আইলযান্ডাররা
রনর্কাররত সেটয়র এক ব্ছর পূটব্ক পূর্ক-সেটয়র জনয লং আইলযাটন্ড রিরটব্ ব্টল েেনকর কুটয়টো
ভ াষর্া রিটয়টছন। অরর্কন্তু, আইলযান্ডাররা এই রসজন এব্ং পটরর রসজটন ভকারলরসয়াটে ভেটকাটনা
ভ াে ভেঅি ভেে ভেলটব্। েব্নটির অব্কাঠাটোয় ভেে কততক ক 6 রেরলয়ন োরকক ন
ডলাটরর উন্নীতকরটর্র কারটর্ িলটি করলরসয়াটে ভেলটত পারটছ। সম্ভাব্য 2019-20 ভ াে ভেঅি
ভেে এব্ং 2020-21 রনয়রেত রসজন ভেটের টিটকে রব্ক্রয় আজ ভেটক শুরু টব্। 2021-22
জাতীয় রক লীে (NHL) রসজটনর জনয িটলর এররনা রনেকাটর্র কাজ সম্পন্ন ব্ার রিটক োকার
পাশাপারশ, ভব্লেন্ট পাকক -এ আইলযান্ডারটির জনয নতু ন স্থায়ী ব্ারি রনেকাটর্র কাজ েেন এরেটয়
চটলটছ তেন এই ভ াষর্াটি এল।
"আইলযান্ডারসরা সব্কিাই লং আইলযাটন্ডর িল র টসটব্ আটছ, এব্ং আরে েটব্কর সাটে ভ াষর্া কররছ
ভে এই আইকরনক ভপােকস ফ্র্যাঞ্চাইরজটি - সেয়সূরচর পুটরা এক ব্ছর পূটব্কই েতট আসটব্," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আোেী ব্ছর নতু ন ভব্লেন্ট পাকক এররনার উটবার্টন লং আইলযান্ডব্াসীটির উিযে

এব্ং উদ্দীপনা ততররর পাশাপারশ এই িী ক প্রতযারশত প্রতযাব্তক ন আইলযান্ডারটিরটক তাটির অনুরােী
েক্ত িটলর েটর্য রিররটয় আনটব্।"
বর্উ ইয়কন আইলোন্ডারম্বির সহ-স্বত্বাবর্কারী জর্ ঘলম্বডবক িম্বলর্, "ভব্লেন্ট পাটকক আোটির নতু ন
েতট োওয়ার পূটব্ক আেরা পটরর রসজটন আোটির সকল ভেইেগুটলা করলরসয়াটে ভেলার প্রতযাশা
কররছ, িুটোই েেনকর কুউটো এব্ং করেশনার ভব্েেযাটনর কারটর্ সম্ভব্ টয়টছ।"
NHL কবমের্ার গোবর ঘিটমোর্ িম্বলর্, "2021-22 NHL রসজটনর জনয ভব্লেন্ট পাটকক
আইলযান্ডারটির চটল আসার জনয জাতীয় রক লীে েেন অপক্ষা করটছ, তেন স্থাপনার উন্নীতকরর্
এব্ং ভেটের রব্রনটয়াে এব্ং এই সুরব্র্া এব্ং আইলযান্ডারটির োরলকানার অঙ্গীকাটরর কলযাটর্,
আেরা এেন রস্থর কটররছ ভে এই ক্রারিকাটল ক্লাটব্র সটব্কাত্তে রব্কল্প টে পরব্তী রসজটন তার
রনয়রেত-রসজটনর ভ াে ভেইে এব্ং এব্াটরর ও পরব্তী রসজটনর ভেটকাটনা ভ াে েযানরল কাপ
ভেঅি ভেইে নাসাউ করলরসয়াটে NYCB Live-এ ভেলা। এই েরব্কত ভফ্র্ঞ্চাইরজটির জনয প্রটয়াজনীয়
ও প্রাপয নতু ন েত ততরর করটত লীে এব্ং ক্লাব্ রনউ ইয়কক ভেটের সাটে একটে কাজ করটছ এব্ং
আেরা েত পাাঁচ ব্ছর র্টর আইলযান্ডারটির সাটে স্বােরতক র টসটব্ ভেলার জনয ব্ারটক্লস ভসন্টারটক
(Barclays Center) র্নযব্াি জানাই এব্ং আইলযান্ডারটির েক্তটির তাটির তর্েক আর রব্শ্বস্ততার
জনয র্নযব্াি জানাই।"
আজটকর ভ াষর্াটি েেনকর কুউটো, আইলযান্ডারস এব্ং জাতীয় রক লীটের ব্হু ব্ছটরর কাটজর
িলািল, োর িলশ্রুরতটত 2020 সাটলর অটটাব্টর আইলযান্ডাররা লং আইলযাটন্ড পূর্ক-সেটয়র জনয
ভিটশ রিটর আসটছ। িলটি এেন 2020-21 রসজটনর 41টি ভ াে ভেটের সব্গুটলা স , এব্াটরর এব্ং
পরব্তী রসজটনর ভেটকাটনা ভ াে ভেঅি ভেইে নাসাউ করলরসয়াটে ভেলটব্।
ভেে কততক ক 6 রেরলয়ন োরকক ন ডলাটির করা অেকায়টনর উন্নীতকরর্ NHL-এর নুযনতে োন পেকি
আনটত ভপটরটছ। উন্নয়টনর েটর্য রটয়টছ টিটের লকার রুেগুটলা সংস্কার করা, নতু ন ভকব্ল
অব্কাঠাটো এব্ং সংরিষ্ট আর্ুরনক সম্প্রচার রেরডয়া সরঞ্জাে স্থাপন, ব্ািরত রড রেরডরিটকশন ব্যব্স্থা
স্থাপন, আইস েযান্ট ররডানটডরি রসটেে স্থাপন এব্ং রব্রডংটয়র তাপোো, ব্ায়ুচলাচল এব্ং
শীতাতপ রনয়ন্ত্রর্ ব্যব্স্থা উন্নীত করা।
রডটসম্বর 2017 সাটল, েেনকর কুউটো ভ াষর্া রিরছটলন ভে আইলযান্ডাররা ভব্লেন্ট পাটকক একটি
নতু ন এররনা ততরর করটব্ এব্ং 2021-22 NHL রসজটন পূর্ককালীন লং আইলযাটন্ড রিটর আসটব্
এব্ং ভেে এরপর ভেটক আইলযান্ডারটির স্বেতট প্রতযাব্তক নটক ত্বরারিত করটত কাজ কটরটছ। 2018
সাটলর প্রেে রিটক ভসই প্রটচষ্টা প্রেটে িলপ্রসু য়, েেন েেনকর ভ াষর্া ভিন ভে িলটি 2018-19
রসজটন নাসাউ করলরসয়াটে এক ডজন ভেে ভেলটব্। ছয় োস পটর, করলরসয়াটে আেটি অরতররক্ত
ভ াে ভেে ভোে করা য়, ভেটি েূল ব্াটরাটি ভকালরসয়াে ভেইটের উচ্চ চার িার প্ররতিলন। 2019
ভসটেম্বটরর েটর্য েেনকর কুটয়টো ভসই প্রটচষ্টাটক আটরা প্রসাররত কটরন, েেন রতরন ভব্লেন্ট পাকক
এররয়ার রনেকার্ কাজ শুরুর সেয় ভ াষর্া ভিন ভে িলটি 28টি ভেইে ভেলটব্ — অেব্া —
করলরসয়াটে 2019-20 রসজটনর সকল ভ াে ভেইটের 68% ভেলটব্।

নতু ন ভব্লেন্ট পাকক এররনার রনেকার্কাজ েেন তীব্র েরতটত এরেটয় োটে তেন লং আইলযাটন্ড
আইলযান্ডারটির পূর্ক-সেটয়র জনয প্রতযাব্তক টনর সংব্াি এল। আজ পেকি, সাইে ভেটক 330,000
রকউরব্ক েটজরও ভব্রশ োটি েনন করা টয়টছ, সম্পূর্ক 15,000 রকউরব্ক েজ কংরক্রে রেত ঢালা
টয়টছ, এব্ং প্রকটল্পর প্রায় 20% কাঠাটোেত রেল রব্ে ইনেল করা টয়টছ। এছািাও, নতু ন
উন্নয়নটক এরেটয় রনটয় ভেটত ভব্লেন্ট পাটকক র তব্িুযরতক অব্কাঠাটো উন্নীত করার ভক্ষটে জন
পররটষব্া এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ লং আইলযান্ড (PSEG Long Island) অরব্রেন্ন অগ্রেরত কটরটছ এব্ং
লং আইলযান্ড ভরল ভরাড (Long Island Rail Road, LIRR) নতু ন এলেন্ট ভেশটনর (Elmont
Station) নকশার কাজ শুরু কটরটছ, ভেটি প্রােরেকোটব্ সরকারী-ভব্সরকারী অংশীিাররটত্বর োর্যটে
এররয়া ভডেলপার কততক ক অেকায়ন করা টব্ এব্ং এটি কটয়ক িশটক রনরেকত প্রেে নতু ন, পূর্ককালীন
লং আইলযান্ড ভরল ভরাড োেী ভেশন।
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং ঘপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রর্ার্ বর্িন াহী
কমন কতনা এবরক ঘজ. গাটনলার িম্বলর্, "আইলযান্ডাররা 1972 সাল ভেটক লং আইলযাটন্ডর অরব্টেিয
অঙ্গ এব্ং রনউ ইয়টকক র অেকননরতক উন্নয়ন সংস্থার প্রর্ান এব্ং আজীব্ন রক অনুরােী র সাটব্ —
এই ফ্র্যাঞ্চাইরজটিটক ভিটশ রিরটত ভিটে আরে আনরিত। েেনকর কুউটোর লক্ষয এব্ং ভনতত টত্বর
কলযাটর্, আইলযান্ডাররা লং আইলযাটন্ড একটি অতযার্ুরনক, স্থায়ী ব্ারি ততরর করটছ, ভেোটন াজার
াজার কেকসংস্থান এব্ং রব্রলয়ন রব্রলয়টনর অেকননরতক রব্কাশ েটছ, এব্ং আজটকর ভ াষর্াটি ভসই
প্রটচষ্টাগুটলার সাটে আরও সংেরতপূর্ক।"
ভব্সরকারী অেকায়টন রনরেকত 1.3 রব্রলয়ন ডলাটরর ভব্লেন্ট পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পটি আইলযান্ডব্াসীটির
জনয 19,000 আসটনর এররনা ছািাও একটি 250 কটক্ষর ভ াটেল এব্ং 350,000 ব্েকিুে েুচরা
পটর্যর পল্লী রনেকার্ করটব্। প্রকল্পটি 10,000টি রনেকার্ সংরিষ্ট কেকসংস্থান ততরর করটব্ এব্ং ভশষ
ওয়ার পটর 3,200টি পূর্ককালীন চাকররর ভোোন রিটব্ ব্টল আশা করা টে। এছািাও, রনেকার্
কােকক্রেগুটলা 2.7 রব্রলয়ন োরকক ন ডলাটরর অেকননরতক প্রোব্ ভিলটব্ ব্টল র্ারর্া করা টে, এব্ং
পাশাপারশ নতু ন এররনা, ভ াটেল এব্ং েুচরা পটর্যর পল্লী 858 রেরলয়ন োরকক ন ডলাটরর ব্ারষকক
অেকননরতক প্রোব্ ভিলটব্ ব্টল আশা করা টে।
আইলযান্ডারটির েক্তরা করলরসয়াটে সম্ভাব্য 2019-2020 ভ াে ভে অি ভেটের টিরকে ররজােক এব্ং
2020-21 ভ াে ভেটের জনয টিরকে রকনটত পারটব্ন এোটন।
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