
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা মোর্হাটম্বর্র সুদরূ পবিম পাম্ববন জাবভটস "সাইট কক" বর্মনাম্বের প্রস্তাম্বির 
অর্ুম্বরাধ ক াষো কম্বরম্বের্  

  
এম্পা ার কেট কেম্বভলপম্বমন্ট জাবভটস কর্ম্বভর্ের্ কসন্টারম্বেম্বক 1.2 একর লট জর্ে অেননর্বিক 

উন্ন র্ প্রকল্প খুুঁজম্বে  
  

6 কম, 2021 িাবরম্বখর মম্বধে প্রস্তাি জমা বদম্বি হম্বি; RFP অোবিম্বকের্ এখাম্বর্ উপলভে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মমডটাউর্ মযার্হাটমর্র পমিম পামবন অ্বমিষ্ট 
খামি পামসনিগুমিার মমযয একটি 418 11তম এমভমর্উম়ের বামণমজযক বা মমশ্র বযবহামরর মর্মনামণর 
জর্য একটি অ্র্ুমরায এখর্ ঘখািা রম়েমে। প্রা়ে 1.2 একর সাইট, ঘেটিমক সাইট ঘক মহসামব উমেখ 
করা হ়ে, মর্উ ই়েকন  কর্মভর্ির্ ঘসন্টার ঘডমভিপমমন্ট কমপনামরিমর্র মামিকার্াযীর্ - একটি 
এম্পা়োর ঘেট ঘডমভিপমমন্ট (Empire State Development, ESD) সহমোগী প্রমতষ্ঠার্ - এবং 
সরাসমর জযাকব ঘক জামভটস কর্মভর্ির্ ঘসন্টামরর প্রযার্ প্রমবিদ্বামরর পূবন মিমক অ্বমিত, ো 
বতন মামর্ 1.5 মবমি়ের্ মামকন র্ ডিামরর, 1.2 মমমি়ের্ বগন ফুট সম্প্রসারমণর মযয মিম়ে োমে।  
  
"মমমর্হার্ ঘের্ হি উমদ্বাযর্ ঘেমক হাই িাইর্ সম্প্রসারণ পেনন্ত, আমরা একটি প্রাণবন্ত, োর্মজট 
মভমিক মমডটাউর্ ওম়েে মতমর করমে ো উমেখমোগয অ্েননর্মতক প্রবৃমিমক ইন্ধর্ ঘজাগামর্ার জর্য 
মডজাইর্ করা হম়েমে েখর্ আমরা আমামির রামজযর অ্েনর্ীমত পুর্রা়ে শুরু করমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "সাইট ঘক এই সমৃি মর্উ ই়েকন  এিাকা়ে আমরা সুমোগ মর্ম়ে আসমব, উন্নত 
োর্মজট, র্তুর্ আউটমডার ঘেস এবং সাশ্র়েী মূমিযর আবাসমর্র সুমোগ মতমর করমব- আমামির 
প্রমতশ্রুমতর একটি সমতযকামরর প্রমাণ।"   
  
ESD এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং কপ্রবসম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এবরক 
গাটন লার িম্বলর্, "মযার্হাটমর্র সাইট ঘক এর ESD কতৃন ক RFP সাইট ইসুয করার মাযযমম গভর্নর 
কুওমমার ওম়েে সাইডমক রূপান্তমরর পমরকল্পর্া একটি বড় পিমেপ গ্রহণ কমরমে। েখর্ আমরা 
জামভটস ঘসন্টার সম্প্রসারমণর উপর আমামির কাজ চামিম়ে োমে, এই প্রকল্প মর্উ ই়েমকন র অ্র্যতম 
অ্তযন্ত োতা়োত সমৃি গন্তমবযর সির িরজা়ে একটি অ্র্র্য উন্ন়েমর্র সুমোগ উপিাপর্ করমে ো 
মবব মবখযাত অ্র্ুষ্ঠার্ এবং মিল্প সমেির্ আম়োজর্ কমর োমত প্রমত বের হাজার হাজার িিনক, 
কমর্মভর্ির্গামী এবং মর্উ ই়েকন বাসীরা অ্ংিগ্রহণ কমর।"  
  

https://esd.ny.gov/doing-business-ny/requests-proposals/request-proposals-rfp-jacob-k-javits-convention-center-site-k


 

 

35 এবং 36তম মিট, এবং 11তম এমভমর্উ এবং হাডসর্ বুিাভাডন  ওম়েে দ্বারা আবি, সাইট ঘক 
সরাসমর জামভটস ঘসন্টার এবং হাই িাইর্ ঘেমক একটি ব্লক, #7 সাবওম়ে িাইর্, হাডসর্ ই়োডন  
এবং হাডসর্ মরভার পামকন র অ্পর পামি অ্বমিত। এই RFP এবং ঘে ঘকার্ মর্বনামচত প্রকমল্পর 
মাযযমম, এম্পা়োর ঘেট ঘডমভিপমমন্ট মর্উ ই়েকন  রামজযর জর্য র্তুর্ এবং ঘটকসই অ্েননর্মতক 
সুমোগ মতমর করমব, একই সামে সংখযাি ু এবং র্ারী মামিকার্াযীর্ বযবসাম়েক প্রমতষ্ঠার্ এবং 
সামভন স-প্রমতবন্ধী ঘভমটরার্ মামিকার্াযীর্ বযবসা়েীমির অ্েনবহ অ্ংিগ্রহণ মর্মিত করমব।  
  
প্রকল্পটি গভর্নর কুওমমার বৃহির মমডটাউর্ ওম়েে পুর্ঃউন্ন়ের্ এর অ্ংি, ো 2021 সামির ঘেট 
অ্ব ঘেট এমজন্ডার অ্ংি মহমসমব ঘ ামষত হম়েমে।  মর্উ ই়েকন  ঘেট এর আমগ মর্উ ই়েকন  মসটিমত 
ঘবি মকেু সফি সামমষ্টক উন্ন়ের্ প্রকমল্পর ঘর্তৃত্ব মিম়েমে, োর মমযয রম়েমে বযাটামর পাকন  মসটি 
(Battery Park City), রুজমভল্ট দ্বীপ (Roosevelt Island) ও টাইমস ঘকা়োর (Times 
Square) এর রূপান্তর। সম্প্রমত ঘখািা মমমর্হার্ ঘের্ হি োড়াও, মমডটাউর্ ওম়েমের জর্য গভর্নর 
কুওমমার স্বমের অ্র্যার্য উপািামর্র মমযয রম়েমে জামভট ঘসন্টার সম্প্রসারণ, এম্পা়োর ঘেির্ 
কমমেক্স প্রকল্প, হাই িাইর্ সম্প্রসারণ, ঘপাটন  অ্েমরটি বাস টামমনর্ামির (Port Authority Bus 
Terminal) প্রমতিাপর্ এবং মপ়োর 76 ঘক একটি ঘটা পাউন্ড ঘেমক একটি ও়োটারফ্রন্ট পামকন  
রূপান্তর। 51 মবমি়ের্ মামকন র্ ডিামরর এই পমরকল্পর্াটি 196,000টি কমনসংিার্, উন্নত পাবমিক 
োর্মজট ও পেচারীমির সংমোগ মতমর করমব এবং মযার্হাটমর্র আমিপামির বামড়মত বামণমজযক ও 
সাশ্র়েী মূমিযর আবাসর্ সুমোগ মতমর করমব।  
  
উিরিাতারা একটি বামণমজযক বা মমশ্র বযবহামরর মর্মনামণর প্রস্তাব করমত পামরর্, োর মমযয রম়েমে 
ঘহামটি বযবহার ো জামভটস ঘসন্টামরর পমরপূরক। ঘে ঘকার্ প্রস্তামব আবামসক বযবহার অ্ন্তভুন ক্ত 
করমত হমব োর মমযয RFP ঘত বমণনত এবং সাশ্র়েী মর্উ ই়েকন  ঘপ্রাগ্রাম অ্র্েুা়েী 30 িতাংি 
িা়েীভামব সাশ্র়েী ইউমর্ট অ্ন্তভুন ক্ত করমত হমব।  
  
বৃহেমতবার, 6 ঘম, 2021 মমযয আমবির্ জমা ঘিও়োর কো। RFP এবং এই প্রমি়ো সম্পমকন  
অ্মতমরক্ত তেয এম্পা়োর ঘেট ঘডমভিপমমমন্টর ওম়েবসাইমট এখামর্ পাও়ো োমব এবং প্রশ্নগুমিা 
JavitsSiteKRFP@esd.ny.gov বরাবর করমত হমব।    
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