
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/12/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

পরু্গনঠর্ পবরকল্পর্ার অংে বিসাম্বি সািওম্বেগুম্বলাম্বে গিৃিীর্ো সমসোর সমাধাম্বর্র আহ্বার্ 
জাবর্ম্বে মিার্গর পবরিির্ কেৃন পক্ষ (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, 

MTA) পবরচালর্া বিাম্বডন র কাম্বে বচঠি বলখম্বলর্ গভর্নর কুওম্বমা  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ MTA পররচালর্া ব ামডন র কামে এ মামের বেষভামগ করণীয় 
তামের পুর্গনঠর্ পররকল্পর্ার অ্ংে রিোম  ো ওময়গুমলামত ক্রম র্দ্ন মার্ গৃিিীর্তা েমেযার েমাধামর্র 
আহ্বার্ জারর্ময় একটি রচঠি পাঠিময়মের্।  
  
রচঠিটির েমূ্পণন  াতন া রর্মচ বেওয়া িল:  
  
প্রাপকঃ MTA পররচালর্া ব াডন   
 
এ মামের বেষভামগ করণীয় পুর্গনঠর্ পররকল্পর্া MTA-এর আমরকটি গভীর েংস্কামরর েুম াগ কমর 
রেমে।  
  
আমরা জারর্ ব , শুরুর অ্ স্থার্ রিোম  এই পররকল্পর্ায় ো ওময় কমন পররকল্পর্া (Subway 
Action Plan) বেমক অ্রজন ত রেক্ষামক প্রারতষ্ঠারর্কীকরণ করমত িম  এ ং োম্প্ররতক অ্গ্রগরত 
অ্ যািত রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় র্তুর্ পররচালর্া  য স্থা  াস্ত ায়র্ করমত িম । ো ওময় কমন 
পররকল্পর্ায় অ্স্বাভার ক আরেনক এ ং পররচালর্াগত িস্তমক্ষপ বেকেই র্য় এ ং পুর্গনঠমর্ এখর্ 
অ্ েযই বেে  প্ররক্রয়া, পর্দ্রত, ও  য স্থা অ্ন্তভুন ক্ত করমত িম । এই পররকল্পর্ায় অ্ েযই "েময় 
এ ং উপরস্থরতর" েমেযামক অ্র্যতম  যেন পররচালর্া  য স্থা রিোম  রচরিত কমর বেোর েমাধার্ 
োকমত িম ।  
  
পুর্গনঠর্ পররকল্পর্াটি MTA-এর োমরগ্রক রূপান্তমরর একটি উপাোর্ িময় উঠম । আইর্গতভাম  
 াধযতামূলক বমৌরলক েংস্কার চলরত  েমরর আইর্ পররষমের অ্রধম েমর্ পাে করা িময়মে। খারাপ 
ঠিকাোরমের আ েযক র তকন , র্কো-রভরিক রর্মনামণর  াধযতামূলক  য িার, ভীমের মলূয, েীরমত 
ভাো  ৃরর্দ্, চুলমচো অ্র্েুন্ধার্ (forensic audit) এ ং র্তুর্ েীর্নমময়ারে েম্পে  রাদ্দ 
পররকল্পর্ার প নামলাচর্া ব াডন  (Capital Plan Review Board) িল মূল রূপান্তরমূলক েংস্কার।  
  
এে   য স্থা শ্ররমকমের েরুক্ষা এ ং ক্রম ধনমার্ ভাোর রাজস্ব ক্ষরত বমাকাম লার উমদ্দমেয 
অ্রতররক্ত 500 ইউরর্ফমনধারী কমনকতন া রর্ময়াগ কমর োম্প্ররতক ভাো ফাাঁরক েংক্রান্ত োস্ক বফােন 
বর্াষণার োমে  ুক্ত িময়মে। MTA খ ু েীঘ্রই বেমর্র গরত এ ং রর্রাপিা প নামলাচর্া প্রমচষ্টা শুরু 
করম ,  া অ্েমীচীর্ভাম  ক্রমারিত গরত েংমকমতর কারমণ ইউরর্য়মর্র রর্ধনাররত গরতর বচময় ধীর 



 

 

গরতমত বের্ চালামর্ার েীর্নরেমর্র ব াধগময চচন ার রর্রের্ র্োম । এমত এই রেমেম জমুে বের্ 
দ্রুত চলম  এ ং ভ্রমমণর েময় কমম আেম । বের্ র্যারভমগের্  য স্থার জর্য র্তুর্ প্র ুরক্ত অ্মেষণ 
করা িমে এ ং র্তুর্ ধারর্া ও ের রািকারীর জর্য কমর্নল বেকরর্য়র্ েমেলর্ (Cornell 
Technion Conference) স্থাপর্ করা িমে। 
  
আমরকটি অ্রতররক্ত প্রধার্ েমেযা রময়মে  ার বমাকাম লা করমত িম  এ ং আরম র শ্বাে করর ব  
তা পুর্গনঠর্ পররকল্পর্ায় অ্ন্তভুন ক্ত করা উরচত। বেো িল ো ওময়মত গৃিিীর্তা  ৃরর্দ্র েমেযা।  
  
ো ওময়মত অ্পরাধ কমম আেমে  মল জার্ামর্া িমলও গৃিিীর্ মার্ুমষর েংখযা  ােমে এ ং তা 
েরােরর এই বে ার আমরািীমের উপর প্রভা  বফলমে।  
  
2018 োমল ো ওময়মত  ে ােকারী গৃিিীর্ মার্ুমষর েংখযা রেল 1,771 - এই েংখযা 2019 োমল 
23%  ৃরর্দ্ বপময় 2,178 িময়মে। MTA-এর রর্জস্ব পররেংখযার্ অ্র্েুামর 2018 োমল গৃিিীর্ 
মার্ুমষর বের্ লাইমর্ িাাঁোর কারমণ 659  ার বের্ র লরিত িয় এ ং বেমর্র েরজা আেমক  যািত 
করার এ ং প্রায়ই র পজ্জর্ক আচরমণ জরেত োকার কারমণ 2014 োমলর বচময় গৃিিীর্ েংরিষ্ট 
428 টি র লমির র্ের্া র স্ময়করভাম  54%  ৃরর্দ্ বপময়মে। এ ং বেই েংখযার আরও অ্ র্রত 
র্েমে: MTA জারর্ময়মে ব , চলরত  েমরর প্রেম রতর্ মামে ইরতমমধয গৃিিীর্ েংরিষ্ট 313 টি বের্ 
র লমির র্ের্া র্মেমে। গত েেমক এই েংখযা রতর্গুণ ব মে বগমে,  া 2008 োমলর 254 বেমক 
ব মে গত  ের 856 িময়মে।  
  
েভুন াগযজর্কভাম  রর্উইয়কন  ােীরা েীমতর মােগুরলমত বেমর্ এ ং োরমনর্ামল গৃিিীর্ েমেযায় অ্ভযস্ত, 
তম  এখর্ এটি োরা  েমরর র্ের্ায় পররণত িময়মে। গৃিিীর্ মার্ুষ প্রায়ই রর্মজমের এ ং অ্র্যমের 
জর্য র পে েৃরষ্ট কমর। এটি আমরকটি েীর্নরের্ ধমর আমলারচত েমেযা, তম  এমক্ষমে গঠর্মূলক 
অ্গ্রগরত োমার্যই র্মেমে। এই আমলাচর্ায় রর্উ ইয়কন  রেটি পুরলে র ভাগ (New York City 
Police Department, NYPD) অ্ংে বর্য় এ ং তারা MTA এর প্ররত ও MTA, NYPD এর প্ররত 
অ্ঙ্গরুল রর্মেনে কমর। আেরু্ এই অ্ভযাে তযাগ কমর োমমর্ এরগময়  াই।  
  
এ বক্ষমে প্রময়াজর্ীয় "চাকার পুর্ঃউদ্ভা র্" বর্ই। আমরা গৃিিীর্মের েিায়তা করার বক্ষমে র েযমার্ 
েমেযা এ ং চযামলমের েমঙ্গ পরররচত। রর্উইয়কন  েিমর আমামের অ্রভজ্ঞতা এড বকাচ প্রোেমর্র 
কো মমর্ কররময় বেয়। গৃিিীর্  যরক্ত,  ামের েিায়তা প্রময়াজর্, তামেরমক ো ওময়মত  ে ামের 
অ্র্ুমরত রেময় েমাজ কামরা উপকার কমর র্া। আেরু্, রাজনর্রতকভাম  র ভ্রারন্তকর আচরমণর  েমল 
মূলত গৃিিীর্মের েিায়তা করার রেমক মমর্ারর্ম ে করর। এো গৃিিীর্  া ো ওময়র আমরািীমের 
েিায়তা েংরিষ্ট বকামর্া েমেযা র্য়; বেো এক রমেযা রর্ নাচর্। অ্ েযই উভময়র জর্য আমামেরমক 
কাজ করমত িম ।  
  
আরম আমার 20 এর বকাঠার  য়মে গৃিিীর্মের রর্ময় কমনজী র্ শুরু করর। রির্ের্ প্রোেমর্র 
েময় আরম বফডামরল গৃিিীর্ র্ীরতর োরয়মে রেলাম। গৃিায়র্ ও র্গর উন্নয়র্ র ভামগর 
(Housing and Urban Development, HUD) বেমক্রোরর এ ং রর্উইয়মকন র গভর্নর রিমেম  আরম 
আমার পূ নেুরীমের বচময় গৃিিীর্মের েিায়তার জর্য অ্রধক অ্েনায়র্ কমররে। MTA  তন মামর্ এই 



 

 

 য স্থায় গৃিিীর্মের োিা য করার জর্য োমারজক বে া ের রািকারীমেরমক অ্েনায়র্ কমর লক্ষ 
লক্ষ ডলার  যয় কমর। বে অ্েন বকাোয়  ামে? তারা কী করমে? "আমরা" কী কররে? েিজ 
এ ং েরল েতয এই ব , মার্রেকভাম   হু অ্েুস্থ বলাকমক আমামের কারাগামর এ ং রাস্তায় বফমল 
রাখা িময়মে। এো ে  স্তমরই এমক ামর অ্র্স্বীকা ন এ ং োমারজক  যেনতা। এো প্রগরতেীল, 
 য িাররক, মার্র ক, র্যায়রর্ষ্ঠ  া েির্েীল বকামর্াটিই র্য়। MTA-বক অ্ েযই একটি েমরেত ও 
র সৃ্তত পররকল্পর্া গ্রিণ করমত িম   া MTA কমী, োমারজক বে া ের রািকারী এ ং আশ্রয় ও 
েিায়ক আ াের্ ের রািকারীমের েমেয় করম ,  ামত তারা এই  য স্থার  াইমরর গৃিিীর্মের 
েিায়তা কমর রর্রাপে, েিায়ক পররম মে রর্ময় আেমত পামর। MTA-এর আরও পুরলে  া 
োমারজক বে া ের রািকারী প্রময়াজর্ িমল এখর্ই েময় েমেয় োধর্ করার। তামেরমক রর্ময়াগ 
কমর পুর্গনঠর্ পররকল্পর্ায় অ্ন্তভুন ক্ত করুর্।  
  
গভর্নর রিোম  আরম র শ্বাে করর ব , েরতযকার অ্মেন আমরা  া েম্পন্ন কমররে  া েম্পন্ন করমত 
 যেন িময়রে ইরতিাে বেো রেময়ই আমামের র চার করম । অ্ েযই রাজনর্রতক  াগােির  া 
আমলাতারিক প্ররক্রয়ার পরর মতন  আমামের মমর্ারর্ম ে িমত িম  ফলাফল অ্জন মর্র উপর। আরম 
এোও র শ্বাে করর ব , অ্ েযই উপ ুক্ত েময় ের্াক্ত কমর আমামের বেো কামজ লাগামত িম । এই 
অ্ঙ্গরামজয আমরা পরর তন মর্র েময়মক কামজ লারগময় এমকর পর এক জাতীয় েষৃ্টান্ত স্থাপর্ কমররে।  
  
50  ের র রভন্ন মাোয় অ্কা নকর োকার পর শুরু বেমকই ত্রুটি ুক্ত MTA এখর্ রর্মজর এ ং 
তামের প্রেি বে ার রর্উইয়কন  ােীরা ব মর্টি প্রাপয বেই প্রেম বশ্ররণর প্ররতষ্ঠামর্র মত কমর 
পুর্গনঠর্ করমত পামর।  
  
পরর তন র্ েম্ভ । েইু  ের আমগ এই  য স্থা এক েংকমের মুমখামুরখ িয় এ ং ো ওময় কমন 
পররকল্পর্ার মাধযমম আমরা ে ন যাপী একটি বকন্দ্রীয় জরুরর পররচালর্া  য স্থা  াস্ত ায়র্ করর  ামত 
বেখা  ায় ব , আমলাতমির প্ররতমরাধ েমেও কা ন পররচালর্া করার র্তুর্ উপায় অ্ লির্ কমর 
প্রকৃত অ্গ্রগরত অ্জন র্ করা  ায়। MTA আমলাতি িাল বেমে বেয়ার পর 96 তম রিমে রিতীয় 
এরভরর্উ ো ওময় (Second Avenue Subway) েম্প্রোরণ েম্পন্ন করার বক্ষমে আমামের োফলয 
এ ং েময়মত তা করার র ষয়টি একই েম্ভা র্া প্রেেনর্ কমর। েম্প্ররত MTA আমলাতিমক র কু্ষব্ধ 
কমর L বের্ েুেঙ্গ রর্মনামণর র্তুর্ পররকল্পর্াও এমগা ার ভাল পে বেরখময়মে এ ং  যাপকভাম  
আমরািীেমের েিায়তা কমরমে।  
  
 ে েমেযার বকামর্া বোে েমাধার্ বর্ই এ ং MTA-এর  ে েমেযা োো রকেু বর্ই। তম , 
আমরা বেরখময়রে ব , আমরা  ে েংস্কার করমত পারর। অ্ মেমষ  ন্দর কতৃন পক্ষ র্তুর্ লাগারেনয়া 
(LaGuardia) এ ং জর্ এফ বকমর্রড (JFK ) র মার্ ন্দর রর্মনাণ করমে। থ্রুওময় কতৃন পক্ষ 
(Thruway Authority) র্তুর্ তপর্ রজ বেতু (Tappan Zee Bridge) রর্মনাণ কমরমে। 
অ্ঙ্গরামজযর পাকন  েংস্থা (State Parks agency ) বক লই বজান্স র চ পুর্ঃরর্মনাণ কমরমে। 
এম্পায়ার বেে বডমভলপমমন্ট 30  ের র লরিত ময়রর্িার্ বের্ বেেমর্র কাজ েমাপ্ত করমে। 
পাোপারে MTA-এরও েংস্কার োধর্ করা ব মত পামর।  
  
জলুাইময়র বেষ র্াগাে আইর্গতভাম  করণীয় এই পুর্গনঠর্ পররকল্পর্া বক ল প্রোেরর্ক পরর তন র্ 



 

 

েংরিষ্ট র ষময়র র্য়,  রং MTA-বত গৃিিীর্তার েীর্নরেমর্র েমেযার েমাধার্ করারও েুম াগ, এ ং 
আপর্ামের এো করার এ ং এই পররকল্পর্া েিার্ুভূরতপূণন,  াস্ত  েেত এ ং কা নকর িওয়ার 
র ষময় োর  জার্ামর্া উরচত।  
  
আরম MTA-এর পুর্গনঠমর্ এই েময়মক কামজ লাগামর্ার জর্য আপর্ামের প্ররত আহ্বার্ জার্াই। এই 
েুম াগ আর র্াও আেমত পামর। ইরতমমধয আইমর্র মাধযমম গৃিীত এ ং বর্ারষত উমেযাগ 
েরেরলতভাম  MTA-বক পুর্গনঠিত করম ।  
  
জর্-রর্রাপিা, চুরক্ত, বোল আোয়, রর্মনাণ, বেমর্র গরত, মূলধর্ পররকল্পর্া, আরেনক েততা ও 
র্তুর্ োংগঠরর্ক মমডল এ ং গৃিিীর্মের োিা য করার পররকল্পর্া েিম ামগ MTA বমৌরলকভাম  
আরও বশ্রয় বে া প্রোর্ করম ।  
  
আমলাতারিক পরর তন র্ MTA-এর জর্য ে েময় র ঘ্ন ও র তকন  েরৃষ্ট করমে, এ ং পরর তন মর্র 
বক্ষমে অ্রর্ো  া অ্ক্ষমতার কারমণ অ্চলা স্থা অ্ যািত রময়মে  া  যেনতা রর্রিত কমর।  
  
আমামের জর্য এোই উপ কু্ত েময় এ ং আরম েম্ভা র্া েম্পমকন  উদ্দীরপত।  
  
র র্ীত,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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আর্ো স্ক্রাই  করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=1d641891-41e52af2-1d66e1a4-000babd9069e-e59f841c4dd48cd0&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES969D79B3AF6CA4638525843500466A1400000000000000000000000000000000

