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মমট্রম্ব াবলটার্ ট্রান্সম্ব াটন  অথবরটি (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, 

MTA) মেযারমোর্ ও মিাম্বডন র সদসেিৃম্বের মম্বর্ার্যর্ ম াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একজর্ র্তুর্ MTA চেযারমযার্, র্াসাউ কাউন্টির প্যান্টিক চজ 
ফমযর মমর্ার্যর্ এবং চবামডন র োর সদমসযর মমর্ার্যর্ চ াষণা কমরর্। MTA-র সংস্কার ও 
অ্র্নাযমর্র গভর্নমরর প্রস্তাবটি MTA চবামডন র ন্টবসৃ্তত দান্টযমের সমাধার্ করার জর্য একটি প্ন্টরমাপ্ 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর যামত ন্টর্মযাগগুন্টি ন্টর্বনান্টেত কমনকতন ার চমযাদকামির সামর্ সঙ্গন্টতপ্ূণন হয। কুইন্স 
কাউন্টির হাইদা ন্টমহাল্টন্টসস এবং ন্টকংস কাউন্টির মাইমকি ন্টিির্ গভর্নর কুওমমার ন্টর্মযামগর দান্টযে 
প্াির্ করমবর্। ওমযস্টমেস্টার কাউন্টির রন্ডা হারমযার্ এবং সামফাক কাউন্টির চকন্টভর্ িযমক 
যর্াক্রমম ওমযস্টারমেস্টার কাউন্টি ও সামফাক কাউন্টি সুপ্ান্টরশ কমরমে।  
  
"আন্টম MTA-র আমিাতমের সংস্কামরর একটি ন্টবসৃ্তত প্ন্টরকল্পর্া োডা একটি বামজট প্াস করব র্া 
এই প্রন্টতজ্ঞা কমরন্টেিাম", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "MTA-র একটি চবাডন  দরকার যা িার্ন্টজট 
ন্টসমস্টমটি তত্ত্বাবধার্ ও প্ন্টরোির্া করমব যামত এটি তার আমরাহীমদর চসরা প্ন্টরমষবা প্রদার্ করমত 
প্ামর, এবং MTA-র সংস্কার প্ন্টরকল্পর্ার এই গুরুেপূ্ণন উপ্াদার্টি ন্টর্উ ইযকন বাসীমদর চয অ্তুির্ীয 
দাযবদ্ধতা প্রাপ্য তা ন্টর্ন্টিত করমব। আন্টম ন্টবদাযী সদসযমদর তামদর প্ন্টরমষবা এবং আমামদর 
চস্টমটর িার্ন্টজট চর্টওযামকন র উন্নন্টতর প্রন্টত তামদর অ্ঙ্গীকারবদ্ধতার জর্য ধর্যবাদ জার্ামবা।"  
  
 োবট্রক মে. ফম্বয  
2017 সামির আগস্ট মামস ন্টমিঃ ফম যমক চমমিাপ্ন্টিটার্ িান্সমপ্ামটন শর্ অ্র্ন্টরটির সভাপ্ন্টত ন্টর্মযাগ 
করা হয, চযখামর্ ন্টতন্টর্ প্রধার্ উদ্ভাবর্ী ও আধুন্টর্কাযর্ উমদযামগর চর্তৃে চদর্ এবং সংস্থার 
প্রন্টতন্টদমর্র বযবস্থাপ্র্ামক সহাযতা প্রদার্ কমরর্। পূ্মবন 2010 চর্মক 2012 সাি প্যনন্ত ন্টতন্টর্ MTA 
চবামডন র সদসয ন্টহসামব কাজ কমরন্টেমির্। MTAচত চযাগদার্ করার আমগ, র্মভম্বর 2011 চর্মক 
আগস্ট 2017 প্যনন্ত েয বেমরর জর্য ন্টমিঃ ফময ন্টর্উইযকন  ও ন্টর্উ জান্টসন বন্দর কতৃন প্মের (Port 
Authority of New York and New Jersey) ন্টর্বনাহী প্ন্টরোিক ন্টহসামব চর্তৃে প্রদার্ কমরর্, চসই 
সময ন্টতন্টর্ চপ্াটন  অ্মর্ান্টরটি অ্ফ িান্স-হাডসর্ (Port Authority Trans-Hudson, PATH) এর 
সভাপ্ন্টত ন্টহসামবও দান্টযে প্াির্ কমরর্। চপ্াটন  অ্র্ন্টরটিমত ন্টতন্টর্ ন্টি-রাষ্ট্র এমজন্টন্সর দদর্ন্টন্দর্ 
ন্টক্রযাকিাপ্ প্ন্টরোির্া কমরর্ এবং এমজন্টন্সর দশ বেমরর 32.2 ন্টবন্টিযর্ মান্টকন র্ ডিামরর কযান্টপ্টাি 
প্ল্যামর্র উন্নযর্ প্ন্টরোির্া কমরর্, এবং তার সামর্ চদমশর অ্র্যতম উমেখমযাগয P3 চির্মদমর্র 
তত্ত্বাবধার্ কমরর্, িাগান্টডন যা ন্টবমার্বন্দর এবং র্তুর্ চগামযর্ািস চসতু পূ্ণিঃন্টর্মনাণ সহ।  
  



 

 

ন্টমিঃ ফময চফব্রুযারী 2011 চর্মক র্মভম্বর 2011 প্যনন্ত গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমার অ্র্ননর্ন্টতক 
উন্নযমর্র চডপু্টি চসমক্রটান্টর ন্টহসামব দান্টযে প্াির্ কমরর্, অ্র্ননর্ন্টতক পু্র্রুদ্ধার, ন্টবন্টর্মযাগ ও 
কমনসংস্থার্ সৃন্টি, এবং এম্পাযার চস্টট চডভিপ্মমি কমপ্নামরশমর্র (Empire State Development 
Corporation) তত্ত্বাবধামর্ প্ন্টরোির্ার উমদযামগর বযবস্থাপ্র্া কমরর্। এর আমগ ন্টমিঃ ফময স্কযামডর্ 
আমসনর (Skadden Arps) মাজন ারস অ্যান্ড অ্যাকুইন্টজশন্স অ্ংশীদার ন্টেমির্ এবং সংস্থার ব্রামসিস, 
বুদামপ্স্ট এবং মমস্কা অ্ন্টফমসর মযামর্ন্টজং প্াটন র্ার ন্টেমির্।  
  
হাযদা বি. বমহাল্টম্বসস  
ন্টমস ন্টমহাল্টমসস, বতন মামর্ ন্টর্উ ইযকন  চমটমসর (New York Mets) দবমদন্টশক ন্টবষযাবন্টি ভাইস 
চপ্রন্টসমডি, ন্টতন্টর্ 2014 সামি সংস্থায চযাগদার্ কমরর্। ন্টতন্টর্ ন্টসটি, চস্টট এবং চফডামরি 
কমনকতন ামদর সমঙ্গ চমটমসর প্রধার্ চযাগামযাগকারী এবং সমামজর চস্টকমহাল্ডারমদর সমঙ্গ সম্পমকন র 
তত্ত্বাবধার্ কমরর্। পূ্মবন ন্টমমসস ন্টমহাল্টমসস চমযর মাইমকি আর. ব্লুমবামগনর প্রশাসমর্ আন্তিঃসরকার 
ন্টবষযক প্ন্টরোিক ন্টহসামব বামরা বের অ্ন্টতবান্টহত কমরন্টেমির্। চমযমরর কাযনািময চযাগদার্ করার 
পূ্মবন হাই দা ন্টর্উ ইযকন  ন্টসটি কাউন্টন্সমির অ্র্ন ন্টবভামগ (New York City Council's Finance 
Division) প্রাক্তর্ ন্টিকার ন্টপ্টার এফ. ভযামিামর্র অ্ধীমর্ কাজ কমরন্টেমির্, এবং অ্বমশমষ ন্টসটি 
কাউন্টন্সমির প্রর্ম মন্টহিা ন্টফর্ান্স ন্টডমরক্টর ন্টহসামব কাজ করমের্। এই ভূন্টমকামত ন্টতন্টর্ ন্টর্উ ইযকন  
ন্টসটি কাউন্টন্সি (New York City Council) এবং চমযমরর অ্ন্টফমসর মধযকার বামজট আমিাের্ার 
চর্তৃে চদর্।  
  
মাইম্বকল বলন্টর্  
ন্টমিঃ ন্টিির্ বতন মামর্ স্ন্যাপ্, ইর্কমপ্নামরমটড (Snap, Inc.), ওযার্নার ন্টমউন্টজক গ্রুপ্ (Warner 
Music Group.), ন্টপ্যারসর্ PLC. (Pearson, PLC.) এবং এন্টরস মযামর্জমমি, L.P.-র (Ares 
Management, L.P) চবামডন  কাজ কমরর্। চসান্টর্ ন্টমউন্টজক এিারমটইর্মমি (Sony Music 
Entertainment), চসান্টর্/এটিন্টভ ন্টমউন্টজক প্াবন্টিন্টশং (Sony/ATV Music Publishing) এবং 
চসান্টর্ ন্টপ্কোসন এিারমটইর্মমি (Sony Pictures Entertainment) সহ চসান্টর্র ন্টবশ্ববযাপ্ী ন্টবমর্াদর্ 
বযবসার তত্ত্বাবধামর্ এন্টপ্রি 2012 চর্মক চফব্রুযারী 2017 প্যনন্ত ন্টতন্টর্ চসান্টর্ এিারমটর্মমমির 
(Sony Entertainment) ন্টেফ অ্প্ামরটিং অ্ন্টফসার ন্টহমসমব দান্টযে প্াির্ কমরর্। জার্যুারী 2004 
চর্মক মাইমকি চসান্টর্ ন্টপ্কোসন এিারমটর্মমমির সভাপ্ন্টত ও ন্টেফ একন্টজন্টকউটিভ অ্ন্টফসার ন্টহমসমব 
দান্টযে প্াির্ কমরর্। চসান্টর্ ন্টপ্কোমসন চযাগ চদওযার আমগ ন্টতন্টর্ টাইম ওযার্নামরর জর্য কাজ 
কমরর্ এবং AOL ইউমরামপ্র (AOL Europe) ন্টেফ একন্টজন্টকউটিভ অ্ন্টফসার, AOL 
ইিারর্যাশর্ামির (AOL International) চপ্রন্টসমডি এবং টাইম ওযার্নার ইিারর্যাশর্ামির (Time 
Warner International) চপ্রন্টসমডি ন্টহমসমব কাজ কমরর্, এবং পূ্মবন ন্টপ্যাসনর্ ন্টপ্এিন্টস-র চপ্ঙ্গইুর্ 
গ্রুমপ্র (Penguin Group) চেযারমযার্ ও ন্টেফ একন্টজন্টকউটিভ অ্ন্টফসার ন্টহসামব দান্টযে প্াির্ 
কমরর্, চযখামর্ ন্টতন্টর্ পু্টর্াম ইঙ্কমপ্নামরমটমডর (Putnam, Inc.) অ্ন্টধগ্রহণ তত্ত্বাবধার্ কমরর্ এবং 
চপ্ঙ্গইুর্ ব্রযান্ডমক সঙ্গীমত এবং ইিারমর্মট প্রসান্টরত কমরর্।  
  
রন্ডা হারমোর্  
ন্টমজ হারমযার্ 2008 সাি চর্মক চমমিা-র্র্ন চরিমরাড কন্টমউটার কাউন্টন্সমি (Metro-North 
Railroad Commuter Council) প্ন্টরমষবা প্রদার্ কমরমের্। ন্টতন্টর্ বতন মামর্ অ্ভযন্তরীণ রাজস্ব 



 

 

প্ন্টরমষবামত (Internal Revenue Service) কাজ কমরর্ এবং ইর্ফমমনশর্ ন্টসমস্টমস (Information 
Systems), েুদ্র বযবসামযর স্বিঃপ্রযুন্টক্ত (Small Business Self Employed) এবং মজনু্টর ও 
ন্টবন্টর্মযাগ ন্টবভামগ (Wage & Investment Divisions) ন্টবন্টভন্ন বযবস্থাপ্র্ার প্মদ আসীর্ 
চর্মকমের্। ন্টতন্টর্ 12 বের গািন স্কাউট িুপ্ ন্টিডার ন্টেমির্ এবং চহাযাইট চপ্ল্ইর্স HS PTA-র 
(White Plains HS PTA) সহ-সভাপ্ন্টত ন্টেমির্। ন্টতন্টর্ এখর্ ন্টসন্টর্যর ন্টপ্টিএ স্কিারন্টশপ্ 
ন্টরকগন্টর্শর্ চপ্রাগ্রামমর (Senior PTA Scholarship Recognition Program) সহ-সভাপ্ন্টত ন্টহসামব 
কাজ কমরর্।  
  
মকবভর্ লে  
চসমেম্বর 2010-এ িং আইিযান্ড অ্যামসান্টসমযশমর্র চপ্রন্টসমডি ও প্রধার্ ন্টর্বনাহী কমনকতন া হর্ ন্টমিঃ 
িয, যা হি ন্টর্উ ইযকন  চস্টমটর সব চেময সম্মান্টর্ত বযবসান্টযক প্রন্টতষ্ঠার্গুন্টির মমধয একটি। এর 
আমগ ন্টমিঃ িয িং আইিযান্ড প্াওযার অ্মর্ান্টরটির (Long Island Power Authority, LIPA) 
চপ্রন্টসমডি ও প্রধার্ ন্টর্বনাহী কমনকতন া ন্টেমির্, যা 1.1 ন্টমন্টিযর্ গ্রাহকসহ চদমশর ন্টিতীয বৃহত্তম 
প্াবন্টিক ইউটিন্টিটি। 2011 সামি, ন্টমিঃ িযমক িং আইিযান্ড আঞ্চন্টিক অ্র্ননর্ন্টতক উন্নযর্ কাউন্টন্সমির 
(Long Island Regional Economic Development Council) সহ-সভাপ্ন্টত ন্টহমসমব ন্টর্যুক্ত কমরর্ 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, যা অ্ঞ্চমির অ্র্ননর্ন্টতক উন্নযর্ উমদযামগর চর্তৃে ন্টদমে এমর্ একটি 
চবাডন । পূ্মবন ন্টমিঃ িয ন্টর্ক্সর্ ন্টপ্বন্টড LLP (Nixon Peabody LLP)-র িং আইিযান্ড অ্ন্টফমসর 
মযামর্ন্টজং প্াটন র্ার ন্টেমির্। ন্টমিঃ িয উভয গভর্নমরর "ন্টফক্স এর্ওযাইন্টস" উপ্মদিা প্যামর্মি ("Fix 
NYC" Advisory Panel) এবং MTA িান্সমপ্ামটন শর্ ন্টরইর্মভর্শর্ কন্টমশর্ (MTA Transportation 
Reinvention Commission), উভয স্থামর্ই প্ন্টরমষবা প্রদার্ কমরমের্।  
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