
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/16/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা পের্ পেেম্বর্ র্তুর্ প্রধার্ প্রম্বিেেম্বের জর্ে চূড়ান্ত বিজাইর্ প্রকাে কম্বরম্বের্  
  

33 বিট (33rd Street) এিং 7 অোবভবর্উম্বত (7th Avenue) প্রম্বিেেে বিট পলম্বভল পেম্বক LIRR 
কবরিম্বর অোম্বেস উন্নত করম্বি, পসইসাম্বে গ্রাহকম্বের সুরক্ষা ও বর্রােত্তা িৃবি করম্বি  

  
বর্মনাণ আগামী মাম্বস শুরু হম্বি এিং 2020 সাম্বল পেষ হম্বি  

  
র্তুর্ প্রম্বিেেম্বের এিং LIRR সঙ্গমস্থম্বলর উন্নয়ম্বর্র তরজমা এখাম্বর্ োওয়া যাম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ পের্ পেশমর্ (Penn Station) র্তুর্ প্রধার্ প্রমেশেমের জর্য 
চূড়ান্ত ডিজাইমর্র তরজমা প্রকাশ কমরমের্। র্তুর্ প্রমেশেেটি লং আইলযান্ড পরল পরাি (Long 
Island Rail Road, LIRR) এর প্রধার্ জংশমর্ এেং ডর্উ ইয়কন  ডিটি িােওময়মত িরািডর অ্যামেি 
প্রদার্ কমর 33 ডিট এেং 7 অ্যাডভডর্উমত অ্েডিত হমে। জরু্ মামি ডর্মনাণ শুরু হময় 2020 িামল 
পশষ হওয়ার ের, প্রকল্পটি, গ্রাহমকর অ্যামেি এেং LIRR পলমভমল েডহগনমমর্র ক্ষমতা ডিগুণ কমর 
অ্তযাডধক ডভড় দরূীভূত করমে, পিইিামে যাত্রীমদর িুরক্ষা ও ডর্রােত্তা েৃডি করমে। পিইিামে 
গভর্নর পের্ পেশমর্র িামডগ্রক উন্নয়মর্র মাষ্টার প্ল্যার্ও প াষণা কমরমের্ – পযটি ময়ডর্হার্ পের্ 
হল (Moynihan Train Hall) ততডরমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর – িম্প্রিাডরত হওয়া অ্েযাহত রাখমে, যা 
পের্ পেশর্মক িমূ্পণনরূমে একটি আধুডর্ক, ডেশ্বমামর্র োন্সমোমটন শর্ হামে রূোন্তডরত করমে।  
  
"পের্ পেশর্ হল েৃডেেীর মমধয অ্র্যতম পেষ্ঠ পরলমরাি পেশর্, ডকন্তু এখর্ পদমশর িেমেমক পেষ্ঠ 
ডিটির উেযুক্ত র্য়", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আর পিই জর্যই আমরা ময়ডর্হামর্ একটি 
ডেশ্বমামর্র পের্ হল ততডর করডে এেং আরও অ্যামেি, ডর্রােত্তা এেং আমলা ডর্ময় আিার জর্য 
আজ আমরা একটি র্তুর্ ইষ্ট এন্ড পগটওময়র (East End Gateway) কো প াষণা করডে। 
যাত্রীরা ওই প্রমেশেমে আিমত োরমে এেং পের্ পেশমর্র িামমর্র ডদকটি এডড়ময় পযমত োরমে, 
পিখামর্ যার্োহর্ কম হমে এেং আেডর্ িােওময় এেং LIRR এ অ্যামেি করমত োরমের্। এটি 
হমে একটি ডেশ্বমামর্র পেডিডলটির পগটওময়। এটি একটি প্রস্তাে র্য় – আমরা পিটা এখর্ 
োস্তোডয়ত করমত চমলডে।"  
  
প্রমেশেেটি যাত্রীমদর প্রমেমশর প্রধার্ পকন্দ্র এেং 2020 িামলর ডিমিম্বর মামি খুলমে েমল ডদর্ডির 
করা হময়মে। েতন মার্ পের্ পেশর্ ততডর হওয়ার ের পেমক যাত্রীর ডভড় ডতর্গুমণরও পেডশ হময় 
পগমে, প্রডতডদমর্র যাত্রীিংখযা 200,000 পেমক পেমড় 650,000 এ পে ৌঁমেমে। েতন মামর্ প্রডতডদর্ 
250,000 জর্ মার্ুষ LIRR এ যাতায়যত কমরর্ পিইিামে আমের্ 235,000 ডর্তযযাত্রী যারা ডর্উ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PennStation051619.pdf


জাডিন োডিট েযেহার কমরর্। উেরন্তু, প্রডতডদর্ 115,000 জর্ মার্ুষ A/C/E এেং 1/2/3 
িােওময়গুডলমত প্রমেশ করমত ো পেমরামত ো অ্র্-িাইট পদাকার্োটগুডলমত যাতায়াত করমত 
পেশর্টি েযেহার কমরর্।  
  
েতন মামর্, 34 ডিমটর (34th Street) পের্ পেশমর্র প্রমেশেেটি হল LIRR পলমভমল প্রমেমশর 
একমাত্র িরািডর েে, এেং জংশর্ এেং তার েডহগনমমর্র পেডিডলটিগুডল অ্তযন্ত জর্েহুল, এেং 
ভডেষযমত এই জর্িমাগমমর েৃডি অ্েশযম্ভােী। 33 ডিট এেং 7 অ্যাডভডর্উ র্তুর্ প্রমেশেেটি ততডর 
কমর, প্রকল্পটি এই িম্ভােয জর্াডধকয এেং এর েমল িৃষ্ট ডর্রােত্তার িমিযা ডর্রির্ করমে। এটি 
করমত ডগময়, র্তুর্ প্রমেশেেটি পিন্ট্রাল ডেজমর্ি ডিডিক্ট উেশুল্ক েযেিার োস্তোয়মর্র জর্য 
যাতায়াত েযেিা ততডর করমত িহায়তা করমে, যা মযার্হাটমর্ জর্াডধকয হ্রাি কমর পেডশ মার্ুষমক 
যাতায়াত করার িুমযাগ পদমে এেং আরও উন্নয়মর্র জর্য গুরুত্বেূণন অ্েন িাহাযয প্রদার্ করমে।  
  
র্তুর্ প্রমেশেেটি 33 ডিট এেং 7 অ্যাডভডর্উ পেমক যাত্রীমদর িরািডর LIRR প্রধার্ জংশমর্ িংযুক্ত 
করমে, এেং ডতর্টি চলমার্ ডিডড়, একটি োময় চলা ডিডড় এেং একটি ডলেটমক অ্ন্তভুন ক্ত করমে। 
প্রকল্পটি পের্গুডলমক িহমজ অ্যামেি করার এেং িম্ভােয ডেেজ্জর্ক জর্াডধকয হ্রাি করার িুডেধা 
প্রদার্ করমত LIRR 33 ডিমটর জংশর্মক েতন মামর্র 30 েুট চওড়া পেমক োডড়ময় 57 েুট করমে। 
ডিজাইর্টি যুগ যুগ ধমর চমল আিা ডিডলংময়র 7 এেং 8 েুট উচ্চতা, যার জর্য পেশর্টিমক আেি 
এেং িার্াভাে আমে েমল মমর্ হত পিই িমিযাটির ডর্রির্ কমর, িমগ্র িঙ্গমিমল ডিডলংময়র 
উচ্চতাও োডড়ময় 18 েুট করমে। আমলাডকতকরণ উন্নত করা হমে যাত্রীমদর জর্য আরও উন্নত ও 
স্পষ্ট েে ডর্মদন ডশকা প্রদার্ করা হমে। LIRR যাত্রীমদর পলমভল েযাক করার জর্য র্তুর্ িাইমরক্ট 
িাইট লাইর্ এেং জংশমর্ আরও পদাকার্োট ও খাওয়া দাওয়ার েযেিাও োকমে।  
  
প্রকল্পটির আর্ুমাডর্ক খরচ 600 ডমডলয়র্ িলার, তার মমধয 170 ডমডলয়র্ িলার েতন মার্ 2015-
19 পমমোেডলটার্ োন্সমোটন  অ্মোডরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) মূলধর্ী 
প্রকল্প পেমক েরাদ্দ করা হময়মে। োডক তহডেল ডর্উ ইয়কন  পেট পেমক প্রদার্ করা হমে।  
  
আজমকর প াষণা গভর্নর কুওমমার িামডগ্রক পের্ পেশর্ েুর্রুন্নয়মর্র মাষ্টার প্ল্যামর্র অ্ংশ, পযটি 
োস্তোডয়ত হমে এেং পের্ পেশমর্র োডক অ্ঞ্চমলর েুর্রুন্নয়মর্র জর্য অ্ডতডরক্ত কাজগুডলমক 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর, উেরন্তু েরুামর্া োমলন পোে অ্ডেি ডেডডংটিমক িমূ্পণন র্তুর্ ময়ডর্হার্ পের্ হমল 
রূোন্তডরত করমে। মাষ্টার প্ল্যামর্র অ্ংশ ডহিামে এেং MTA-র িহমযাডগতায়, এই গ্রীষ্মকামল, 
পেশর্টির েরু্গনঠমর্র জর্য অ্ডতডরক্ত েডরকল্পর্া ততডর করমত একটি কাযনকলাে িংক্রান্ত ও 
েডরচালর্া িংক্রান্ত মূলযায়র্ করা হমে। েডরকল্পর্াগুডল আরও িূক্ষতর করমত তারের এই মূলযায়র্টি 
িম্প্রদাময়র িামে েযােক আমলাচর্া ও তামদর অ্ংশগ্রহমণর মাধযমম িহায়ক কমর পতালা হমে।  
  
মূল এেং ডকংেদন্তী পের্ডিলমভডর্য়া পেশর্ র্ষ্ট হময় যাওয়ার োৌঁচ যুগ েমর, ময়ডর্হার্ পের্ হল 
ডর্উ ইয়কন োিীমদর একটি মযাডকম, ডমি এেং পহায়াইট (McKim, Mead and White ) িােমতযর 
ডেস্ময়কর ডর্দশনমর্ আরও একোর একটি অ্ভূতেূেন প্রমেশেে প্রদার্ করমে। পের্ হলটি 2020 
িামলর ডিমিম্বর মামি খুলমে েমল ডদর্ডির করা হময়মে এেং তামদর অ্র্যতম মহার্ চযাডম্পয়র্ – 
স্বগনত পিমর্টর িযাডর্ময়ল েযাডেক ময়ডর্হামর্র র্ামম র্ামকরণ করা হমে।  



  
"পের্ পেশমর্র প্রধার্ প্রমেশেমের এই উন্নয়র্গুডল যাত্রীমদর যাতায়ামতর িুডেধা এেং জর্গমণর 
ডর্রােত্তা েৃডি করমে", পলম্বের্োন্ট গভর্নর কোবে পহাচুল িম্বলর্। "লং আইলযান্ড পরল কডরিমর 
িরািডর অ্যামেিমক অ্ন্তভুন ক্ত করা প্রকল্পটি, েেচাডরমদর হাৌঁটাচলা করামক িহজিাধয করমে এেং 
িামডগ্রক অ্ডভজ্ঞতা উন্নত করমে। ডর্উ ইয়কন োিীমদর িেনিুডেধাযুক্ত েডরেহর্ েযেিা প্রদার্ করমত 
আমরা অ্ঙ্গীকারেি, এেং জর্েডরেহর্ েযেিামক িমেনর্ করমত এেং অ্েনর্ীডতমক উজ্জীডেত করমত 
আমরা রূোন্তরমূলক প্রকল্পগুডলমত ডেডর্ময়াগ করা অ্েযাহত রাখে।"  
  
"একটি র্তুর্ পের্ পেশর্ প্রমেশেে ডর্মনাণ আমামদর লক্ষাডধক যাত্রীমদরমক তামদর প্রােয োর্ডজট 
হাে প্রদার্ করার, এেং LIRR এেং িােওময়গুডল ডর্রােমদ ও িহমজ েযেহার করার প্রাতযডহক 
অ্ডভজ্ঞতা প্রদার্ করার পক্ষমত্র একটি অ্ভাের্ীয় অ্গ্রগডত," িম্বলম্বের্ MTA পচয়ারমোর্ এিং প্রধার্ 
বর্িনাহী কমনকতন া েোবিক পজ. ফয়। "গভর্নর কুওমমার দায়েিতার জর্য ধর্যোদ, ডিগর্যালগুডল 
আেমগ্রি করা, প্রডতেন্ধী আমমডরকার্মদর (Americans with Disabilities Act, ADA) 
প্রমেশমযাগযতার িুডেধা েৃডি, এেং একটি পমর্ লাইর্ োিন  েযামকর মাধযমম LIRR এর িম্প্রিারণ 
িহ ডিমেমমর উন্নডতর জর্য শতাডধক রুোন্তরশীল প্রকমল্পর মাধযমম আমরা LIRR এেং িােওময় 
ডিমেমগুডল আধুডর্ক কমর তুলমত পয কাজ করডে এটি ঠিক পিরকম একটি যমোেযুক্ত কাজ। 
প্রডতডদর্ আডম যখর্ LIRR পেমক িােওময়মত যাই তখর্ আমামক পের্ পেশমর্র মমধয ডদময় পযমত 
হয়, এেং এই র্তুর্ প্রমেশেেটি কী িডুেধা প্রদার্ করমে েযডক্তগতভামে আডম তা পদখার অ্মেক্ষায় 
োকে।"  
  
"প্রশস্ত কডরির, উৌঁচু ডিডলং এেং র্তুর্ পদাকার্োট িহ, এই র্তুর্ ডকংেদন্তী প্রমেশেে, প্রডতডদর্ 
পের্ পেশর্ েযেহার করা 600,000 এরও পেডশ মার্ুমষর অ্ডভজ্ঞতা চমকপ্রদভামে উন্নত কমর 
তুলমে", িম্বলম্বের্ MTA প্রধার্ পিম্বভলেম্বমন্ট অবফসার জোম্বর্া বলম্বয়ম্বির। "এই েডরেতন র্শীল 
প্রকল্পটি োমজমটর মমধয এেং ডর্ধনাডরত িমময়র আমগ পশষ করার জর্য এেং – MTAর িকল মুখয 
প্রকল্পগুডলর মমতা – অ্তীমতর পেমকও আরও দ্রুত, ডেচক্ষণ এেং িস্তায় কাজটি িম্পাদর্ করার 
জর্য আমরা উদ্দীপ্ত। গভর্নর কুওমমার পর্তৃত্ব এেং পের্ পেশমর্ এই ঐডতহাডিক িংস্কামরর েমে 
চাডলত করার তার এই দডৃষ্টভঙ্গীর জর্য তামক ধর্যোদ।"  
  
এম্পায়ার পেট পিম্বভলেম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD)-এর পপ্রবসম্বিন্ট, বসইও এিং 
কবমের্ার হাওয়ািন  পজমবি িম্বলর্, "দী নডদর্ ধমর ডর্উ ইয়কন োিীমদর পের্ পেশমর্র েি, 
অ্ন্ধকার অ্েিার মমধযই যাতায়াত করমত হময়মে – এেং ময়ডর্হার্ পের্ হল িহ এই র্তুর্ 
প্রমেশেে, যাত্রীমদর প্রময়াজর্ীয় এেং প্রােয প্রমেশাডধকার প্রদার্ করমত িহায়তা করমে।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি পময়র বিল বি ব্লাবসও িম্বলম্বের্, "পের্ পেশর্ প্রডতডদর্ লক্ষাডধক মার্ুমষর কামে 
ডর্উ ইয়কন  ডিটির দরজা খুমল পদয়। যারা এটি েযেহার কমরর্ তামদর আমামদর ডিটির মমতাই 
ঝলমমল একটি পেশর্ প্রােয। েডরকল্পর্াটিমক রূোডয়ত করার জর্য আমরা গভর্নর, MTA, িার্ীয় 
আডধকাডরক এেং কডমউডর্টির িামে কাৌঁমধ কাৌঁধ ডমডলময় কাজ করার আশা রাখে।"  
  



বসম্বর্টর ব্র্োি হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "আমামদর যাতায়াত েযেিা ডর্উ ইয়কন  ডিটির িংেহর্তন্ত্র হমল, 
পের্ পেশর্ হল তার হৃদডেন্ড – এেং গভর্নর কুওমমা আজ তার অ্যাডিওপ্ল্াডে করার কো প াষণা 
করমের্। পোটন লযান্ড, অ্মরগমর্র েুমরা জর্িংখযার পেমক পেডশ পলাক প্রডতডদর্ পের্ডিলমভডর্য়া পেশমর্ 
প্রমেশ কমর। একডদমক এটি পযমর্ পদমশর েযস্ততম পের্ হল, পিইিামে এটিও গুরুত্বেূণন পয আমরা 
এমর্ পকামর্া েডরকল্পর্া োই যা আডম পয িার্ীয় অ্ঞ্চল এেং েযেিার প্রডতডর্ডধ পিটি তামদর 
কোও ডেমেচর্া কমর। এই প্রমচষ্টাটিমক পর্তৃত্ব পদওয়ার জর্য আডম গভর্ন কুওমমার প্রডত কৃতজ্ঞ, এেং 
ইডতমমধয আমরা পয উন্নডত কমরডে তা েজায় রাখমত এেং ডর্উ ইয়কন োিীমদর প্রােয পের্ পেশর্ 
ততডর করমত আমরা আমামদর অ্ংশীদারমদর িামে কাজ করা অ্েযাহত রাখার আশা রাখে।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে বরচািন  এর্. গটফ্রাম্বয়ি, বযবর্ বমিটাউর্ মোর্হাটম্বর্র পিবেরভাগটার 
প্রবতবর্বধত্ব কম্বরর্, বতবর্ িম্বলম্বের্, "পের্ পেশর্ হল আমামদর িমগ্র েডরেহর্ েযেিার 
পর্টওয়ামকন র প্রাণমকন্দ্র যা ডতর্টি পমমো অ্ঞ্চমলর এয়ারমোটন  একিামে ডমমল যতজর্ যাত্রীমদর 
েডরমষো পদয় একা তার পেমকও পেডশ যাত্রীমদর েডরমষো পদয়। গভর্নর কুওমমার পর্তৃত্বাধীর্, 
ময়ডর্হার্ পেশর্ িহ, এটির েুর্রুজ্জীের্, শুধুমাত্র যাত্রীমদর যাতায়াতমকই িহজতর কমর তুলমে র্া, 
পিইিামে োডরোডশ্বনক অ্ঞ্চলগুডলমত অ্েননর্ডতক কাযনকলাে এেং কমনিংিার্ িৃডষ্টমতও িহায়তা করমে।"  
  
মোর্হাটর্ িম্বরা পপ্রবসম্বিন্ট পগল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "মযার্হাটমর্ প্রডতডদর্ িহস্রাডধক যাত্রী এেং 
ডভডজটর যাতায়াত কমরর্, তাই আমামদর অ্েশযই ডর্ডিত করমত হমে পয ডিটিগুডলর মমধযকার পরল 
টাডমনর্াল িকমলর জর্য অ্যামেিমযাগয, ডর্রােদ এেং িমাদতৃ। পের্ পেশমর্ অ্তযন্ত-প্রময়াজর্ীয় 
উন্নয়র্গুডলর জর্য অ্ডেরত েদমক্ষে পর্ওয়ার জর্য আডম গভর্নর কুওমমার প্রশাির্মক ধর্যোদ 
জার্াই।"  
  
বভবক িারম্বিম্বরা, মোর্হাটর্ কবমউবর্টি পিািন  5 এর সভােবত, িম্বলম্বের্, "পের্ পেশমর্র জর্য 
িমস্ত িুডেধাগুডল একডত্রত হমে পদমখ আমরা আর্ডিত। পের্ পেশমর্র মাধযমম, আমামদর অ্ঞ্চল 
ডেমশ্বর প্রডত পকাণা পেমক আিা ডভডজটর ও ভ্রমণােীমদর স্বাগত জার্ামে। পেশমর্র প্রমতযকটি অ্ংশ 
– ডেমশষ কমর প্রধাণ প্রমেশেে – তারা পয স্বতন্ত্রয ডর্উ ইয়মকন র অ্ডভজ্ঞতা প্রতযাশা কমর পিরকম 
করার মমতা ডিজাইর্ করা উডচৎ। এই অ্ঞ্চল এেং যারা এখার্ ডদময় যাতায়াত কমরর্ তামদর জর্য 
পের্ পেশর্মক আরও ভামলা কমর তুলমত গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকারমক আমরা ধর্যোদ জার্াই।"  
  
োটন র্ারবেে ফর বর্উ ইয়কন  বসটির পপ্রবসম্বিন্ট এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া, কোেবরর্ ওয়াইল্ড, 
িম্বলম্বের্, "পের্ পেশমর্র পমরামমতর খুেই প্রময়াজর্ ডেল, এেং 33 ডিমট এই র্তুর্ প্রমেশেে – 
র্তুর্ ময়ডর্হার্ পের্ হল এেং LIRR কডরিমরর িামে – দী নদীমর্র প্রময়াজর্ীয় আধুডর্কীকরমণর 
একটি অ্ডেমেদয অ্ংশ হমে। আমামদর যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাির্ যখর্ ক্রমাগত আমামদর পদমশর প্রাচীর্ 
ডেডডং এেং যাতায়াত েযেিামক উমেক্ষা করমে পিইিময় আমামদর েডরকাঠামমার আধুডর্ডককরমণর 
জর্য গভর্নর কুওমমার গুরুত্ব আমরাে করামক আডম িাধুোদ জার্াই।"  
  
LIRR এেং আমোক (Amtrak) পের্গুডল র্য়টি প্ল্যাটেমন এেং 17টি েযামক চলাচল করমে যা 
ময়ডর্হার্ পের্ হল পেমক অ্যামেি করা যামে, পযখামর্ পে ৌঁোোর জর্য োকমে এগামরাটি র্তুর্ 
প্ল্যাটেমন চলমার্ ডিডড় এেং িাতটি ডলেট। এই প্রেমোমরর জর্য পের্ হলটি 9th অ্যাডভডর্উ পেমক 



পের্ পেশমর্ িরািডর অ্যামেি ততডর করমে, যা উঠডত হািির্ ইয়ািন  এেং িুদরূ েডিমডদমকর 
অ্ঞ্চলগুডলর িুডেধাজর্ক দরূমত্বর মমধয অ্তুলর্ীয় আঞ্চডলক েডরেহর্ েযেিার ডেকল্পগুডল ডর্ময় 
আিমে।  
  
অ্েননর্ডতক উন্নয়র্, কমনিংিার্ িডৃষ্ট, এেং িুমযাগ েডৃির জর্য িমগ্র ডর্উ ইয়কন  পেট জমুড় গভর্নর 
কুওমমা েডরকাঠামমা প্রকল্পগুডলমত 250 ডেডলয়র্ িলার ডেডর্ময়াগ করমে। এই ডেডর্ময়াগগুডল 
িহস্রাডধক ডর্উ ইয়কন  োিীমদর কাজ পদওয়ার িামে িামে িমগ্র পেমটর েে াট, পিতু, ব্রিেযান্ড 
পর্টওয়াকন , িরকাডর ডেডডং, এেং অ্র্যার্য গুরুত্বেূণন েডরকাঠামমাগুডলর েুর্গনঠর্ এেং আধুডর্ডককরমণ 
ডর্উ ইয়কন মক িক্ষম কমর তুলমে। গভর্নর কুওমমা দী নডদর্ ধমর কাজ েন্ধ হময় েমড় োকা ো 
দী নডদর্ ধমর কাজ োডক োকা প্রকল্পগুডলমক দ্রুত পশষ করমের্, পযমর্ িদয িমাপ্ত হওয়া গভর্নর 
মাডরও এম. কুওমমা পিতু (আমগর তাপ্পার্ ডজ ডব্রজ (Tappan Zee Bridge)), লাগাডিন য়া 
(LaGuardia) এেং JFK এয়ারমোমটন র র্েরূেদার্, জযাকে পক. পজডভটি পিন্টামরর (Jacob K. 
Javits Center) িম্প্রিারণ এেং একটি র্তুর্ পের্ পেশর্ ততডর।  
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