
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ এলমন্ট ট্রের্ ট্রেের্, 50 িছম্বরর মম্বযে প্রথম র্তুর্ পরূ্ন-সমম্বের লং 
আইলোন্ড ট্ররল ট্ররাড (LONG ISLAND RAIL ROAD, LIRR) ট্রেেম্বর্র কথা ট্র াষর্া কম্বরম্বছর্  

  
এখাম্বর্ উপলব্ধ ট্রেেম্বর্র তর্ন মাগুবল  

  
ট্রিলমন্ট পরু্গনঠর্ িাত্সবরক অথননর্বতক ফলাফম্বল 725 বমবলের্ ডলার এিং সরকারী রার্ম্বে 

প্রাে 50 বমবলের্ ডলার সৃবি করম্বি ট্রেবখম্বে র্তুর্ বিম্বেষর্ প্রকাে কম্বরম্বছ  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রূপান্তরমূলক 1.26 বিবলয়র্ ডলার ঘিলমন্ট 
পাকন  পুর্গনঠর্ প্রকল্প (Belmont Park Redevelopment Project) একটি পূণন-সমময়র লং 
আইলযর্াড ঘরল ঘরাড (Long Island Rail Road, LIRR) ঘের্ ঘেশমর্র সুবিধাপ্রাপ্ত হমি, এই 
ঘেশর্টি গত প্রায় 50 িেমরর মমধয প্রথম পূণন-সমময়র LIRR ঘেশর্, ো োর্িাহমর্র সমসযা 
সমাধামর্ সহায়তা করমি এিং এলমন্ট কবমউবর্টিমক একটি র্তুর্ সুিমদািস্ত প্রদার্ করমি। 
ঘসইসামথ, গভর্নর কুওমমা প্রকল্পটির অ্থননর্বতক প্রভামির একটি বিমেষণ প্রকাশ কমরমের্, ঘেটিমত 
ঘদখা ঘগমে র্তুর্ অ্ঙ্গর্, ঘহামেল এিং বরমেল বভমলজ প্রবতিের প্রায় 50 বমবলয়র্ ডলার সরকারী 
রাজস্ব এিং অ্থননর্বতক ফলাফমল 725 বমবলয়র্ ডলার সৃবি করমি।  
  
"ঘিলমন্ট প্রকল্পটি অ্ঞ্চমলর অ্থনর্ীবতমক এবগময় বর্ময় ঘেমত সহায়তা করমি ঘসইসামথ লং আইলযামে, 
ওই অ্ঞ্চমলর অ্বধিাসীমদর বর্মজর জায়গায় একটি অ্তযাধুবর্ক সুবিধা গমে তুলমি, ো সহস্রাবধক 
কমনসংস্থার্ ততবর করমি এিং অ্থননর্বতক ফলাফমল লক্ষাবধক বমবলয়র্ ডলার সৃবি করমি", গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্, গত প্রায় 50 িেমরর মমধয এই প্রথম পূণন-সমময়র LIRR ঘের্ ঘেশর্টির 
সংেুবির মাধযমম, আমরা লক্ষাবধক বভবজের এিং অ্র্ুগামীমদর ঘসখামর্ ঘপ ৌঁোিার একটি দ্রুত এিং 
সাশ্রয়ী িযিস্থা প্রদার্ করি এিং বর্উ ইয়মকন র একবিংশ শতাব্দীর (21st century) পবরিহর্ 
িযিস্থার পবরকাঠামমামত বিবর্ময়াগগুবল অ্িযাহত রাখি ো সমগ্র ঘদশমক পথ ঘদখামি।"  
  
"ঘিলমমন্ট এই লং আইলযাে ঘরল ঘরাড ঘের্ ঘেশর্ ঘোগামোগ িযিস্থা আরও সহজ কমর 
অ্ঞ্চলটিমক িদমল ঘদমি, এিং োর্িাহর্ হ্রাস করমত সহায়তা করমি", ট্রলফম্বের্োন্ট গভর্নর কোবথ 
ট্র াচুল িম্বলর্। "একটি র্তুর্ পুণন-সমময়র LIRR ঘেশর্ দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকল্পটি 
একটি গুরুত্বপূণন অ্থননর্বতক প্রভাি ঘফলমি এিং িাবষনক প্রায় 50 বমবলয়র্ ডলার সরকারী রাজস্ব 
সৃবি করমি িমল আশা করা হমে। এই ঘেশর্টি বর্উ ইয়কন িাসীমদর জীির্োত্রার মার্ উন্নত করমি 
এিং লং আইলযামের সামবগ্রক অ্থনর্ীবতমক আরও শবিশালী কমর, কবমউবর্টিটিমক পুর্রুজ্জীবিত 
করমি।"  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Station_Elmont_Renderings.pdf
https://protect2.fireeye.com/url?k=9e7ffa1e-c259c220-9e7d032b-000babda0031-36affd593ab10348&q=1&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fesd.ny.gov%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252FBelmont%252520FE%252520Impacts%252520Report%25252020190620FINAL.pdf%26data%3D02%257C01%257Cmyoung%2540mtahq.org%257Cd22e326b94f54a70114408d703b7369a%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C1%257C636981957758980841%26sdata%3D%252F9MdAbP6rTKgjKYh%252FxxCLQRDrka7giJ%252BfuSj4EiDjCM%253D%26reserved%3D0
https://esd.ny.gov/sites/default/files/Belmont%20FE%20Impacts%20Report%2020190620FINAL.pdf


  
আইলোন্ডাসন স -েত্বাবযকারী র্র্ ট্রলম্বডবক িম্বলম্বছর্, "আজ আমরা আমামদর বিশ্বস্ত অ্র্ুগামীমদর 
বর্ময় উদোপর্ করবে এিং গভর্নর কুওমমা, বর্িনাবিত কমনকতন া এিং কবমউবর্টিমক তামদর অ্বিরত 
সমথনমর্র জর্য ধর্যিাদ জার্াবে। পরিতী েপ: ঘিলমন্ট!"  
  
আজ পমরর বদমক, এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমন্ট ঘিাডন  (Empire State Development, ESD) 
প্রকল্পটির িূোন্ত পবরমিশগত প্রভামির বিিৃবত বিমিির্া করমি িমল আশা করা হমে, ো প্রকল্পটিমক 
িূোন্ত সরকারী অ্র্ুমমাদমর্র প্রবিয়ার আরও কামে বর্ময় োমি। আজ পেনন্ত ESD প্রকল্পটির উপর 
11টি পািবলক বমটিং, 20টি কবমউবর্টি উপমদিা কবমটি (Community Advisory Committee) 
এিং বর্িনাবিত কমনকতন ার িিিয, এিং 27টি সাইে েুর এিং ঘোমোখামো বমটিং এর আময়াজর্ 
কমরমে। এই িযাপক কবমউবর্টি অ্ংশগ্রহমণর প্রমিিার কারমণ ESD ঘহামেমলর সিনাবধক উচ্চতা 100 
ফুে কবমময়মে, প্রকল্পটির বরমেল িযিসার অ্ঞ্চল 435,000 িগন ফুে ঘথমক কবমময় 350,000 িগন 
ফুে কমরমে, একটি পবরকবল্পত পািবলক সাবভন স এন্টারপ্রাইজ গ্রুপ (Public Service Enterprise 
Group, PSEG) সািমেশর্ একটি স্থার্ীয় সু্কল ঘথমক দমূর সবরময়মে, োর্িাহমর্র সমসযা সমাধার্ 
করমত একটি র্তুর্ LIRR ঘেশর্ ঘোগ কমরমে, এিং স্থার্ীয় এলমন্ট পাকন গুবলর সংস্করণ করার 
প্রবতশ্রুবত বদময়মে।  
  
LIRR ট্রপ্রবসম্বডন্ট বফবলপ ইং িম্বলম্বছর্, "আমরা এই পবরকল্পর্াটিমত খুবশ, ঘে পবরকল্পর্াটি সারা 
িের ধমর পূণন-সময় এলমন্ট কবমউবর্টিমত আমামদর োতায়ামতর সুমোগ কমর ঘদমি এিং পরু্গনঠিত 
ঘিলমন্ট পামকন  একটি বদ্বতীয় ঘেশর্ প্রদার্ করমি, এিং এসিমর জর্য LIRR এর ঘকামর্া বর্মনাণ 
িযয় িহর্ করমত হমি র্া। এই র্তুর্ ঘেশর্ আমামদর লং আইলযাে ঘসইসামথ বর্উ ইয়কন  ঘথমক 
ঘমইর্ লাইমর্ ঘেমর্ কমর আমামদর ঘিলমমন্ট ঘপ ৌঁোিার সরাসবর পবরমষিা প্রদার্ করমি, ো আরও 
ভামলা পবরমষিার বিশ্বস্ততা এিং র্মর্ীয়তার জর্য একটি তৃতীয় েযামক সম্প্রসাবরত করা হমি। 
সরকারী পবরিহর্ িযিস্থা সম্পমকন  তামদর দবৃিভঙ্গী এিং অ্ঙ্গীকারিদ্ধতার জর্য আবম গভর্নর 
কুওমমা, এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমন্ট, এিং বর্উ ইয়কন  এবরর্া পােন র্ারমদর (New York Arena 
Partners) ধর্যিাদ জার্াই।"  
  
এম্পাোর ট্রেে ট্রডম্বভলপম্বমন্ট-এর ট্রপ্রবসম্বডন্ট, প্রযার্ বর্িনা ী কমনকতন া এিং কবমের্ার  াওোডন  
ট্রেমবি িম্বলর্, "আমরা ঘে কবমউবর্টির মতামত শুবর্ এিং পদমক্ষপ বর্ই, এই র্তুর্ ঘের্ 
ঘেশর্টি তারই প্রমাণ। ঘিলমন্ট পাকন , আইলযাোসন’ এবরর্া, ঘহামেল এিং বরমেল বভমলমজ সরাসবর 
ঘপ োমর্ার সুমোগ প্রদার্ করা আরও ঘিবশ বর্উ ইয়কন িাসী এিং বভবজেরমদর লং আইলযামে অ্িসর 
বিমর্াদমর্র জর্য আকবষনত করমি – োর ফমল লক্ষাবধক ডলামরর আমদাবর্র মাধযমম আঞ্চবলক 
অ্থনর্ীবতর উন্নয়র্  েমি।"  
  
র্তুর্ LIRR ট্রেের্  
  
র্তুর্ ঘের্ ঘেশর্টি LIRR এর ঘমইর্ লাইমর্র উপর, িস আইলযাে পাকন ওময়র ঠিক পূিনবদমক 
কুইন্স বভমলজ এিং ঘিবলমরাজ ঘেশর্দটুির মমধয অ্িবস্থত হমি। ইমলকবেক শামেল িাস – ঘেগুবল 
ঘিলমন্ট পামকন র বভতমরর পাবকন ংময়র জায়গা ঘথমক এবরর্া অ্ঞ্চল পেনন্ত িলািল করমি িমল ইতমমধয 



পবরকল্পর্া করা হময়মে – ঘেটি গ্রযােেযাে এিং পবরকবল্পত এবরর্া, ঘহামেল এিং বরমেল বভমলমজ 
ভ্রমণরত LIRR আমরাহীমদর বর্ময়ও আসা োওয়া করমি। ঘসইসামথ, ঘিলমন্ট ঘেকস এর মমতা 
প্রধার্ ইমভন্টগুবলর সময় র্তুর্ পূণন-সমময়র ঘেশর্টি বিদযমার্ ঘিলমন্ট স্পার ঘেশমর্র উপর িাপ 
কমামি, এিং 2018 সামল ঘেমর্ পবরমষিার বিঘ্ন  মেবেল ঘসরকম ঘক্ষমত্র অ্তযন্ত-প্রময়াজর্ীয় বিকল্প 
িযিস্থা প্রদার্ করমি।  
  
গুরুত্বপূণনভামি, LIRR স্পার, ঘেটি শুধুমাত্র পবিমবদমক োতায়াত কমর, তার তুলর্ায় র্তুর্ 
ঘেশর্টি পূিন এিং পবিম উভয় বদক ঘথমক ঘিলমন্ট পামকন  সরাসবর োতায়াত করার সুমোগ 
ঘদমি। এখর্, ঘিলমমন্টর পূিন ঘথমক আসা লং আইলযােিাসীরা, োমদর িাধয হময় আমগর ঘিলমন্ট 
পাকন  ঘথমক জামাইকা ঘেশমর্ ঘেমত হয় এিং তারপর আরও একটি ঘেমর্ কমর বপের্ বদমক এমস 
স্পামরর ঘের্ ধরমত হয়, ঘে সকল োত্রী ঘিলমমন্টর পূমিন ঘহম্পমেড, ওময়োর ঘি, ঘপােন  
ঘজফারসর্ এিং রর্মকার্মকামা শাখায় িসিাস কমরর্, তামদর জর্য সরাসবর ঘিলমন্ট পামকন  ঘেমত 
একটি একক-আসমর্র সািনজর্ীর্ পবরিহর্ থাকমি। এটি োতায়ামতর সময় কমামি এিং 
ইমভন্টগুবলমত অ্ংশগ্রহণ করমত গােী িাবলময় আসার পবরিমতন ঘে সকল মার্ুষ সািনজর্ীর্ োর্িাহর্ 
িযিহার কমরর্ তামদর সংখযা িাোমি িমল আশা করা হমে, গােীর িযিহার কমার ফমল বভেও 
কমমি।  
  
ঘিলমন্ট পাকন  এিং র্তুর্ এবরর্া, ঘহামেল এিং বরমেল বভমলমজ োতায়ামতর একটি বর্য়বমত, পূণন-
সমময়র সািনজর্ীর্ পবরিহর্ িযিস্থা প্রদার্ করার পাশাপাবশ, র্তুর্ ঘের্ ঘেশর্টি অ্ঞ্চমলর 
অ্বধিাসীমদর একটি অ্বতবরি োতায়ামতর বিকল্প িযিস্থা বহসামিও কাজ করমি – কবমউবর্টিটির 
ঘে িযিস্থাটি দী নবদর্ ধমর প্রময়াজর্ বেল। ঘেশর্টি বদময় িযস্ত সমময় আর্ুমাবর্ক আধা  ণ্টা অ্ন্তর 
এিং অ্র্য সময় এক  ণ্টা অ্ন্তর ঘের্ িলািল করমি িমল আশা করা হমে। ঘিলমন্ট ঘরস েযামকর 
উত্তরবদমকর পাবকন ংময়র জায়গাটি, ঘেখামর্ 2,860 জায়গা আমে, ঘসগুবল োত্রী এিং এবরর্ায় আসা 
মার্ুষ ঘশয়ার করমির্।  
  
স্বয়ংবিয় েযাক সুইিগুবলর ইর্েমলশর্ সহ বিদযমার্ LIRR ঘিলমন্ট স্পামরর ঘে আপমগ্রডগুবলর জর্য 
আমগ সম্মবত ঘদওয়া হময়বেল, ঘসগুবলও এই প্রকমল্প অ্ন্তভুন ি করা হময়মে। এই আপমগ্রডগুবল একটি 
ইমভমন্টর পমর ঘের্গুবলমক স্পারটি ঘেমে ঘিলমমন্টর পূিন ও পবিম উভয়বদমকর ঘেশর্গুবলমত 
োতায়ামতর সুমোগ কমর ঘদমি – ো ইমভমন্টর পমর অ্ংশগ্রহণকারী মার্ুষমদর আরও একটি 
সািনজর্ীর্ পবরিহমর্র বিকল্প প্রদার্ করমি।  
  
LIRR এর ঘমইর্ লাইমর্ র্তুর্ পূণন-সমময়র ঘেশর্টি বর্মনাণ করমত এিং বিদযমার্ স্পারটি আপমগ্রড 
করমত আর্ুমাবর্ক খরি হমি 105 বমবলয়র্ ডলার। এবরর্া ঘডমভলপাররা 97 বমবলয়র্ ডলার – 
ঘমাে খরমির 92 শতাংশ িযয় করমির্ – এিং ঘেে 8 বমবলয়র্ ডলার বিবর্ময়াগ করমি।  
  
অথননর্বতক বিম্বেষর্  
  
BJH Advisors (BJH অ্যাডভাইজরস) দ্বারা প্রস্তুত ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকমল্পর বিমেষণ অ্র্ুোয়ী, 
প্রকল্পটি, বর্মনাণ বশমল্প আর্মুাবর্ক 10,000 কমনসংস্থার্ এিং 3,200 স্থায়ী কমনসংস্থার্ সবৃি কমর, 



িেমর প্রায় 50 বমবলয়র্ ডলার র্তুর্ সরকারী রাজস্ব সৃবি কমর, িাত্সবরক অ্থননর্বতক 
বিয়াকলামপ প্রায় 725 বমবলয়র্ ডলার ততবর কমর এিং িেমর কমনিাবরমদর প্রায় 133 বমবলয়র্ 
ডলার আয় সৃবি কমর, অ্ঞ্চমলর অ্থনর্ীবতমক উজ্জীবিত করমি।  
  
র্তুর্ এবরর্া, ঘহামেল, বরমেল বভমলজ এিং LIRR ঘেশর্ বর্মনাণ সম্পবকন ত এক-কালীর্ অ্থননর্বতক 
সুবিধাগুবলর মমধয অ্ন্তভুন ি:  

• বর্মনাণ ঘথমক ঘমাে 2 বিবলয়র্ ডলামরর অ্থননর্বতক সুবিধা  
• 78,000 ডলার গে ঘিতর্ সহ বর্মনাণ বশমল্প 6,900 সরাসবর কমনসংস্থার্ এিং বর্মনাণ 

বশমল্পর সামথ জবেত ঘক্ষত্রগুবলমত 3,100 কমনসংস্থার্  
• বর্মনাণ বশমল্প কমনসংস্থামর্র ঘথমক ঘমাে 707 বমবলয়র্ ডলার উপাজন র্  

  
2024 সামল ঘে এবরর্া, ঘহামেল এিং বরমেল বভমলমজর অ্পামরশর্ শুরু হমি ঘসই সম্পবকন ত িাবষনক 
অ্থননর্বতক ও রাজস্ব সংিান্ত সুবিধাগুবলর মমধয অ্ন্তভুন ি:  

• ঘমাে 725 বমবলয়র্ ডলার িাত্সবরক আবথনক সুবিধা  
• এবরর্ার সামথ সম্পবকন ত 750টি প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ কমনসংস্থার্ এিং ঘহামেল, অ্বফস, 

কবমউবর্টি ঘস্পস এিং বরমেল বভমলমজর সামথ সংেিু 2,450টি প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ 
কমনসংস্থার্  

• িেমর 133 বমবলয়র্ ডলার কমনিাবরমদর প্রতযক্ষ ও পমরাক্ষ উপাজন র্  
• র্াসাউ কাউবন্ট, বর্উ ইয়কন  ঘেে, বড োউর্ অ্ফ ঘহম্পমেড এিং ঘমমোপবলোর্ োন্সমপােন  

অ্মথাবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA) এর 44 বমবলয়র্ ডলার কর 
সম্পবকন ত র্তুর্ আয়  

• পরিতী 49 িের ধমর ঘমাে 272 বমবলয়র্ ডলামরর পাইলে (PILOT) ঘপমমন্টগুবল, োর 
মমধয অ্ন্তভুন ি:  

o এলমন্ট এিং ঘসওয়ার্াকা সু্কল বডবিক্টস ঘক 154 বমবলয়র্ ডলার  
o র্াসাউ কাউবন্টমক 103 বমবলয়র্ ডলার  
o এলমন্ট ফায়ার বডবিক্টমক 15 বমবলয়র্ ডলার  

  
সামবগ্রকভামি, প্রবত 1.00 ডলার ঘিসরকারী বিবর্ময়ামগর জর্য, আরও 1.40 ডলার অ্থননর্বতক 
সুবিধা সৃবি হমি।  
  
সমূ্পণন বিমেষমণাটি ঘদখমত, এখামর্ বিক করুর্।  
  
প্রবতবর্বয ট্রেগবর বমক্স িম্বলর্, "বর্মনাণ বশমল্প এিং র্তুর্ LIRR ঘেশর্ উভয় জায়গায়, এিং 
ঘিলমমন্টমত আসা মার্ুষমদর পবরমষিা প্রদার্কারী ঘহামেল ও বরমেল বভমলমে কমনসংস্থার্ ততবর কমর, 
ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকল্পটি ঘেমের অ্িযিহৃত ভূভাগমক লং আইলযাে এিং কুইমন্সর জর্য একটি 
অ্থননর্বতক উদ্দীপমক রূপান্তবরত করমি। আজমকর ঘ াষণা সািনজর্ীর্ পবরিহমর্র ঘক্ষমত্র বর্উ ইয়মকন র 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Belmont%20FE%20Impacts%20Report%2020190620FINAL.pdf


বিবর্ময়ামগর অ্ঙ্গীকারিদ্ধতা প্রমাণ কমর, এিং এই প্রকল্পটিমক সফল কমর তুলমত একসামথ কাজ 
করার জর্য আবম গভর্নর কুওমমামক ধর্যিাদ জার্ামিা।"  
  
"আমার সহকমীিৃদ এিং আবম, স্থার্ীয় কবমউবর্টি ঘর্তৃিৃমদর সামথ কাজ কমর, ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ 
প্রকল্পটির একটি অ্ংশ বহসামি একটি পূণন-পবরমষিার LIRR ঘেশমর্র অ্ন্তভুন বির জর্য আপ্রাণ ঘিিা 
কমরবেলাম কারণ আমরা িুমেবেলাম ঘে এই পবরকল্পর্াটির দী নকালীর্ সাফলয ঘিলমন্ট পাকন  এিং 
কুইন্স বভমলজ-এলমন্ট অ্ঞ্চমল োতায়ামতর অ্যামেমসর উমেখমোগয উন্নবতর উপর বর্ভন রশীল।", 
ট্রসম্বর্ের ট্রলরে কমবর িম্বলম্বছর্। "এই র্তুর্ ঘেশর্টি, বর্মনাণ বশমল্প 10,000 কমনসংস্থার্ এিং 
3,200 স্থায়ী কমনসংস্থার্ ততবর কমর, শুধুমাত্র পুর্গনঠর্ প্রকল্পটির ঘমরুদেই হময় উঠমি র্া, 
ঘসইসামথ কুইন্স বভমলজ এিং ঘিমলমরাজ ঘেশর্ এিং িস আইলযাে পাকন ওময়র প্রিুর োর্িাহমর্র 
কারমণ ভুিমভাগী মার্ুষমদরও স্ববস্ত ঘদমি। আবম, গভর্নর কুওমমা, MTA/LIRR, ESD ঘক ধর্যিাদ 
জার্ামিা এিং বর্উ ইয়কন  একটি ঘেে ঘে স্থার্ীয় অ্ংশীদারমদর ঘথমক ইর্পুে বর্ময় গুরুত্বপূণন 
অ্থননর্বতক উন্নয়র্ প্রকল্পগুবল সমূ্পণন কমর ঘসটি প্রমাণ করা অ্িযাহত রাখার জর্য োরা জবেত 
তামদরমকও আবম ধর্যিাদ জার্ামিা।"  
  
ট্রসম্বর্ের আন্না এম. কাপলার্ িম্বলম্বছর্, "ঘিলমন্ট পাকন  এিং সবন্নবহত অ্ঞ্চলমক পবরমষিা প্রদার্ 
করমত একটি পূণন-সমময়র ঘের্ ঘেশমর্র সংেুবি ঘিলমন্ট পরু্গনঠর্ প্রকমল্পর জর্য গুরুত্বপূণন, এিং 
অ্িমশমষ LIRR ঘমইর্ লাইমর্ একটি ঘেশর্ বেবর্ময় ঘর্ওয়া আমার আইর্সভার সদসযমদর জর্য 
একটি বিরাে জয়। আমামদর অ্বধিাসীমদর মতামত ঘশার্ামর্ার জর্য এিং ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকমল্পর 
অ্ংশ বহসামি এই ঘেশমর্র সংেুবির প্রস্তািমক এবগময় বর্ময় োওয়ার জর্য গভর্নর কূওমমার এই 
ঘজবদ ঘর্তৃমত্বর জর্য আবম কৃতজ্ঞ।"  
  
ট্রসম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "এই একদম র্তুর্ ঘের্ ঘেশর্টি ঘিলমমন্টর প্রস্তাবিত কমমেমের 
একটি অ্বিমেদয অ্ংশ কারণ এটি অ্ঞ্চলটির বভমে ঠাসা রাস্তাগুবলর একটি পবরমিশিান্ধি বিকল্প 
প্রদার্ কমর এিং অ্মর্কবদর্ ধমর িাইিার পমর এলমমন্টর অ্বধিাসীমদর তামদর বর্জস্ব ঘেশর্টিমত 
অ্যামেস করার প্রস্তাি ঘদয়। মুখয পবরকাঠামমায় এই বিবর্ময়াগটি, এই প্রকল্পটি লং আইলযামের ঘে 
উজ্জ্বল অ্থননর্বতক সম্ভাির্া খুমল বদমত পামর তার সামথ সামঞ্জসযপূণন। লং আইলযামের অ্থনর্ীবতমক 
উন্নত করার জর্য গভর্নর কুওমমার একবর্ষ্ঠ অ্ঙ্গীকারিদ্ধতার জর্য তামক ধর্যিাদ।"  
  
অোম্বসেবল সেসে ক্লাইড ভোম্বর্ল িম্বলর্, "পূণন-সমময়র ঘিলমন্ট লং আইলযাে ঘরল ঘরামডর ঘ াষণা 
শুমর্ আমরা উেবসত। অ্মর্ক বদর্ ধমর ইিার্ন কুইন্স এিং এলমন্ট কবমউবর্টির বিকল্প পবরিহর্ 
িযিস্থার প্রময়াজর্ বেল। ঘসইসামথ, কবমউবর্টিমত অ্থননর্বতক সুবিধাগুবল সম্পমকন ও আমরা 
উত্সাবহত।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবক্সবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "অ্িবশি অ্ঞ্চমলর মার্ুষমদর পাশাপাবশ, 
আবম আমামদর অ্ঞ্চমলর অ্বধিাসীমদরও লং আইলযামে একটি স্থায়ী, অ্তযাধবুর্ক আিাস িাই। এিং 
র্াসাউ কাউবন্ট এবেবকউটিভ বহসামি, আমামদর 'লযাে অ্ফ ঘর্া' হওয়ার ঘথমক আেকামর্ামক আবম 
অ্গ্রাবধকার বদময়বে। আবম আত্মবিশ্বাসী ঘে এই প্রকল্পটি লং আইলযামের অ্বধিাসীমদর প্রকৃত, 



দী নমময়াদী সুবিধা প্রদার্ করমি। িাকবরর ঘক্ষমত্র 'হযাৌঁ', অ্থননর্বতক সুবিধার ঘক্ষমত্র 'হযাৌঁ' এিং 
ভবিষযমতর উন্নয়র্শীল একটি লং আইলযাে ততবর জর্য 'হযাৌঁ' িলা োক।"  
  
"একটি শহর এিং একটি অ্ঞ্চল বহসামি, লং আইলযাে ঘরল ঘরাড আমামদর সামথ উন্নবত র্া করমল 
আমরা উন্নত হমত পারি র্া, তাই ঘিলমন্ট পামকন র প্রস্তাবিত এবরর্া সবন্নবহত কবমউবর্টিগুবলমক 
োতায়ামতর সুবিধা প্রদার্কারী একটি পণূন পবরমষিার ঘের্ েশর্মক অ্ন্তভুন ি করমত এই প্রথম 
পদমক্ষপটি ঘর্ওয়ার দ্বারা আমামদর অ্বধিাসীমদর সমসযার কথা ভািার জর্য আবম গভর্নর কুওমমা 
এিং ঘেে অ্ফ বর্উ ইয়কন মক ধর্যিাদ জার্ামিা",  োম্পেোড োউর্ সুপারভাইর্ার লরা বগম্বলর্ 
িম্বলর্। "ঘেমহতু িহু সংখযক হযাম্পেযাড অ্বধিাসীমদর জর্য িাবের কাোকাবে একটি ঘরলপমথর 
বিকল্প প্রদার্ করমত আমামদর কবমউবর্টিগুবলমত অ্যামেস করা আিশযক ঘসইসামথ োর্িাহর্ কমামর্া 
এিং সকমলর জর্য অ্থননর্বতক সুমোগ িৃবদ্ধর জর্য ঘেশর্টির অ্িস্থার্ই মুখয বিষয়।"  
  
লং আইলোন্ড অো ট্রসাবসম্বেেম্বর্র (Long Island Association) ট্রপ্রবসম্বডন্ট এিং মুখে বর্িনা ী 
কমনকতন া, ট্রকবভর্ ল, িম্বলম্বছর্, "ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকল্পটি আমামদর অ্থনর্ীবতমক উজ্জীবিত করমি, 
আমামদর কবমউবর্টিগুবলমক প্রাণিন্ত করমি, এিং আইলযাে িাসীমদর জর্য একটি র্তুর্ আিাস 
বর্মনাণ এিং সািনজর্ীর্ পবরিহমর্ বিবর্ময়াগ করার পাশাপাবশ আমামদর সদসযমদর উন্নবতলাভ করমত 
সহায়তা করমি। এই প্রকল্পটি এলমমন্টর জর্য, লং আইলযামের িযিসা এিং কমনিাবরমদর জর্য, 
আমামদর ঘেমের অ্থনর্ীবতর জর্য একটি জয়।"  
  
সান্ড্রা বিথ, এলমন্ট কবমউবর্টি ট্রর্তা এিং এলমন্ট বভের্ প্ল্োম্বর্র (Elmont Vision Plan) 
স কারী-স্রিা, িম্বলম্বছর্, "এই প্রকল্পটি আমামদর অ্থনর্ীবতমক একটি অ্র্ুমপ্ররণা এিং আমামদর 
কবমউবর্টির প্রাপয পূণন-সমময়র ঘের্ ঘেশর্ প্রদার্ করমি। এলমমন্টর দী নবদমর্র প্রময়াজর্ীয় 
েথামোগয অ্থননর্বতক উন্নয়র্ এিং একটি র্তুর্ সািনজর্ীর্ পবরিহমর্র বিকল্প – এলমন্ট বভশর্ 
েযামর্র দটুি স্তম্ভ োা্র জর্য আমরা দী নবদর্ ধমর ঘিিা করবে, তা প্রদার্ করার জর্য গভর্নর 
কুওমমামক ধর্যিাদ। এগুবল হল আমামদর কবমউবর্টিমত বিবর্ময়াগ ো িহু িের ধমর ফল ঘদমি।"  
  
থমাস ট্রে. ট্রেচ, কুইন্স ট্রচোর অফ কমাম্বসনর (Queens Chamber of Commerce) ট্রপ্রবসম্বডন্ট এিং 
প্রযার্ বর্িনা ী কমনকতন া, িম্বলম্বছর্, "বদ কুইন্স ঘিম্বার অ্ফ কমাসন এই ঘিলমন্ট পুর্গনঠর্ প্রকল্পমক 
পূণন সমথনর্ কমর, বিমশষ কমর ঘেমহতু এটি কুইন্স কাউবন্টর িহু িযিসার সামথ সম্পবকন ত এিং 
তামদর উপকার করমি। উপরন্তু, এই অ্ঞ্চমল িে এিং ঘোমো িযিসাগুবলমক সহায়তা করমত 
বিমশষভামি বডজাইর্ করা ঘপ্রাগ্রামগুবল িাস্তিাবয়ত করার জর্য আমরা স্থার্ীয় বর্িনাবিত কমনকতন ামদর 
সামথ কাজ করার অ্মপক্ষায় থাকি।"  
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