
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/5/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা অত্োধুবর্ক রর্কর্ম্বকামা হাম্বির (RONKONKOMA HUB) প্রথম দটুি ভিম্বর্র 

সমাবিরকথা ঘ াষণা কম্বরর্  
  
প্রকল্পটি 1,450 আিাবসক িাব়ি এিং 600,000 িগনফুট িাবণবযেক যায়গা - ত্া ছা়িা 10,000টি 

বর্মনাণ সংক্রান্ত চাকবর এিং 2,500 স্থায়়ী চাকবর তত্বর করম্বি িম্বল আো করা হয়  
  

এই হাি, লং আইলোন্ড ঘরইল ঘরাড (Long Island Rail Road, LIRR) ডািল ট্র্োক প্রম্বযম্বের 
(Double Track Project) সুবিধা বর্ম্বয়, এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State 

Development) কাছ ঘথম্বক 55 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার দ্বারা সমবথনত্ গুরুত্বপণূন বর্কাে়ী িেিস্থার 
আপম্বেড এিং র্তু্র্ পাবকন ং সুবিধা যর্ে  

  
র্তু্র্ ভির্গুবলর ফম্বটা পাওয়া যাম্বি এখাম্বর্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ অ্যালস্টর্ স্টস্টশর্ স্টকায়ামরর উমবাধমর্র এবং রর্কর্মকামা হামবর 
প্রথম দটুি ভবর্ সমূ্পর্ন হবার কথা স্ট াষর্া কমরর্, যা অ্ত্যাধুনর্ক পনরবহর্-নভনিক একটি উন্নয়র্ 
সাফক কাউনির ব্রুকহামভর্ টাউমর্। দটুি আবানসক ভবমর্ 245টি ইউনর্ট আমে এবং এগুনল প্রথম 
স্ট ালা হমে এই 700 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর, 53 একমরর প্রকমে। এই উন্নয়র্, লং আইলযান্ড 
স্টরল স্টরাড রর্কর্মকামা স্টস্টশর্ এবং LIRR এর ডাবল ট্র্যাক প্রকমের আপমেমডর জর্য উদ্দীনপত্ 
হময়মে, যা 2018 সামলর স্টসমেম্বমর সমাপর্ করা হয় এবং এটি সম্প্রসানরত্ স্টসবা অ্র্ুমমাদর্ করার 
সামথ নবলম্ব হ্রাস করমব।  
  
"নর্উ ইয়কন  স্টস্টট লং আইলযান্ড স্টরল স্টরাড রূপান্তর করমত্ 5.6 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার নবনর্ময়াগ 
করমে, এবং লং আইলযান্ড জমু়ে আমরা ওই নবনর্ময়াগমক লভযাংশ প্রদার্ করমত্ স্টদ নে, 
পুর্রুজ্জীনবত্ সম্প্রদায় এবং রর্কর্মকামা হামবর মত্ দরূদশী প্রকমের আকামর", গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আজ আমরা শুধু দটুি র্তু্র্ ভবমর্র নফমত্ কাটনে র্া - আমরা রর্কর্মকামার মূমলর 
পুর্জন ন্ম স্ট াষর্া করনে, যা কময়ক হাজার চাকনর সনৃি করমব এবং এলাকার অ্থনর্ীনত্মক স্টজারদার 
করমব।"  
  
"রর্কর্মকামা হাব লং আইলযান্ড স্টরল স্টরামড আমামদর উমে মযাগয নবনর্ময়াগমক নভনি কমর গম়ে 
তু্লমে এবং সাফক কাউনিমত্ উন্নয়র্ প্রমচিামক অ্েসর কমর", ঘলফম্বটর্োে গভর্নর কোবথ ঘহাচুল 
িম্বলর্। "আবানসক ভবর্ ও বানর্নজযক স্থার্গুনল আরও আবাসর্ নবকে ও বযবসানয়ক সুমযাগ-

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


সুনবধা প্রদার্ কমর, এলাকায় কময়ক হাজার নর্মনার্ ও পূর্নকালীর্ চাকনর সৃনি কমর। এই প্রধার্ 
প্রকেটি অ্নধবাসীমদর জর্য জীবর্ধারার মার্ বনৃি করমব এবং আগামী প্রজমন্মর জর্য সমামজর 
অ্থনর্ীনত্মক স্টজারদার কমর তু্লমব।"  
  
TRITEC বরম্বয়ল এম্বেট ঘকাম্পাবর্র (TRITEC Real Estate Company) বচফ অপাম্বরটিং অবফসার 
রিাটন  ঘলাস্কালম্বযা িম্বলর্, "রর্কর্মকামা হামবর অ্যালস্টর্ স্টস্টশর্ স্টকায়ামরর উমবাধর্ একটি নবরাট 
মাইলমস্টার্ সাফক কাউনিমত্ নবমশষ গুরুত্বপূর্ন পনরবহর্-নভনিক একটি উন্নয়র্ তত্নর করার স্টেমে। 
এই হাব নেল একটি সম্প্রদায় নভনিক উমদযাগ এবং নর্উ ইয়কন  স্টস্টট, সাফক কাউনি, ব্রুকহামভর্ 
শহর, সম্প্রদায় র্াগনরক সংগঠর্, স্টচম্বার অ্ফ কমাসন, ইন্ডানিয়াল স্টডমভলপমমি এমজনি, সংগঠিত্ 
শ্রম, কময়ক শত্ নর্মবনদত্ স্টপশাদার এবং TRITEC দমলর স্টযৌথ প্রমচিা। প্রধার্ স্টরল, স়েক এবং 
বায় ুসম্পমদর সংলগ্ন, এই LEED-প্রত্যনয়ত্ এলাকার উন্নয়র্ এমর্ একটি গন্তবয যার জর্য লং 
আইলযান্ডবাসী গনবনত্ হমত্ পামরর্, এবং লং আইলযান্ড-এর স্টসনর নজনর্ষগুনলমক তু্মল ধমর। 'গৃমহ 
স্বাগত্ম লং আইলযান্ড' বলার জর্য বলমত্ আমরা সবনপ্রথম হমত্ চাই।"  
  
2011 সামল প্রথম স্ট াষর্া করা, রর্কর্মকামা হাব, একটি TRITEC সম্প্রদায়, একটি প্রধার্ নমশ্র-
বযবহৃত্ উন্নয়র্ যা 53 একমরর র্ি অ্থবা কম বযাবহৃত্ জনমমক 1,450টি আবানসক গৃহমত্ 
পনরর্ত্ করমব, 600,000 বগন ফুমটরও স্টবনশ বানর্নজযক স্থার্, অ্নফস, নচনকত্সার স্থার্, স্টদাকার্, 
গন্তবয স্টরসু্টমরি, আনত্মথয়ত্া এবং প্রদশনর্ীর স্থার্ সহ। 2017 সামলর র্মভম্বর মামস গভর্নর 
কুওমমা নর্মনামর্র কাজ শুরু হবার কথা স্ট াষর্া কমরর্, যা 2027 সামলর মমধয স্টশষ হমব বমল 
আশা করা হমে। সবনমমাট, এই প্রকেটি 700 নমনলয়র্ ডলামররও স্টবনশ নবনর্ময়াগ করমব সমামজ 
বমল আশা করা হয় এবং 10,000 নর্মনার্ কাজ উৎপাদর্ করমব এবং 2,500টি র্তু্র্ স্থায়ী 
চাকনরর কমনসংস্থামর্র সুমযাগ তত্নর করমব।  
  
রর্কর্মকামা হাব র্তু্র্-আধুনর্নককরর্ করা রর্কর্মকামা LIRR স্টস্টশর্ স্টথমক কময়ক ধামপর মমধয 
অ্বনস্থত্, স্টিশর্টি 5.9 নমনলয়র্ ডলার পায় আপমেমডর জর্য, যার মমধয রময়মে নডনজটাল 
ইিারঅ্যাকটিভ সাইর্, LED নডসমে, চাজন  স্টপাটন স সহ স্টবঞ্চ, আটন , নি কাস্টমার ওয়াই-ফাই, এবং 
স্টযাম্প করা কংনিট স্টপনভং। LIRR ডাবল ট্র্যাক প্রমজমের 377 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর 
মাধযমমও এই হাব উপকৃত্ হমব, যা ফারনমংমডল এবং রর্কর্মকামার মমধয নবত্ীয় 13 মাইল ট্র্যাক 
বনসময়মে - যা LIRR এর একটি অ্ংশ এবং 48,000 জর্ আমরাহীমক বহর্ কমর প্রনত্ কমননদবমস 
- যার ফমল নবলম্ব হ্রাস পায় এবং অ্নত্নরক্ত পনরমষবা প্রদার্ করা যায়। নর্ধনানরত্ সমময়র স্টচময় 
এক বেমররও স্টবনশ সময় আমগ 2018 সামলর স্টসমেম্বমর ডাবল ট্র্যাক প্রকেটি সম্পন্ন হয়।  
  
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমে ভারপ্রাি কবমের্ার, ঘপ্রবসম্বডে ও বসইও-মম্বর্ার়্ীত্ এবরক ঘয. 
গাটন লার িম্বলর্, "আঞ্চনলক অ্থননর্নত্ক উন্নয়মর্র জর্য পনরবহর্ একটি গুরুত্বপূর্ন অ্র্ু টক। 
রর্কর্মকামা হামব আজমকর এই মাইলফলক, যা লং আইলযামন্ডর মূল কনমউটার নবকেগুনলর 
নর্কটবত্ী, স্থার্ীয় অ্থনর্ীনত্মত্ এই প্রকমের ইনত্বাচক প্রভামবর এবং এই এলাকার দী ন প্রত্ীনেত্ 
পুর্রুজ্জীবমর্র স্টেমে হওয়া অ্েগনত্র সবমচময় মূত্ন  নর্দশনর্ প্রদার্ কমর।"  
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প্রকেটি এম্পায়ার স্টস্টট স্টডমভলপমমমির স্টথমক 55 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার বারা সমনথনত্, যা 
গুরুত্বপূর্ন রাস্তা এবং নর্কাশী বযবস্থার আপমেড, এবং স্টসই সামথ ভনবষযত্ পানকন ং সুনবধার অ্থনায়র্ 
করমব। রর্কর্মকামা হাবমক বাস্তব রূপ স্টদওয়ার জর্য এই নবনর্ময়াগগুমলা অ্পনরহাযন নেল। প্রথম 
পযনাময়র নর্মনামর্র অ্ংশ নহমসমব, TRITEC একটি নসউয়ার পাম্প স্টিশর্ তত্নর কমরমে সম্পনিটির 
উপর যা সমূ্পর্ন হাব উন্নয়র্টিমক পনরমষবা প্রদার্ কমর এবং র্তু্র্ বযবসা ও স্থার্ীয় স্টপৌরসভার 
জর্য ভনবষযত্ উন্নয়মর্র সুমযামগর উমদ্দমশয 1 নমনলয়র্ গযালর্ পযনন্ত অ্নত্নরক্ত েমত্া প্রদার্ কমর। 
এই প্রকেটি সামফাক কাউনি স্টথমক সহায়ত্া স্টপময়মে, সাউথওময়স্ট নসউয়ার নডনিমের সামথ এই 
প্রকেটিমক যুক্ত করার জর্য একটি স্টফাসনড নসউয়ার স্টমইর্ পনরকাঠামমার জর্য 27 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলার প্রদামর্র মাধযমম, এবং ত্ার সামথ ব্রুকহামভর্ টাউর্মক সবনজর্ীর্ স়েমকর উন্নয়মর্র জর্য 
শুরু করার অ্থনায়র্ প্রদামর্র মাধযমম। এই প্রকমের জর্য স্টপমমি ইর্ নলউ অ্ফ টযামেস 
(Payment In Lieu Of Taxes, PILOT) ও নবিয় কর সুনবধা স্টদওয়ার প্রস্তাবও নদময়মে 
ব্রুকহযামভর্ ইন্ডানিয়াল স্টডমভলপমমি এমজনি (Brookhaven Industrial Development Agency)।  
  
লং আইলোম্বন্ডর আঞ্চবলক অথনর়্ীবত্ উন্নয়র্ সংস্থার (Long Island Regional Economic 
Development Council) ঘকা-ঘচয়ারমোর্ ও লং আইলোন্ড অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র ঘপ্রবসম্বডে ঘকবভর্ 
ল িম্বলর্, "আমামদর আঞ্চনলক লেয হমে স্মাটন  নবনর্ময়াগ করা যামত্ লং আইলযান্ড নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর বসবামসর, কাজ করার, এবং নবমর্াদমর্র এক প্রধার্ স্থার্ হময় থামক - এবং এই 
রুপান্তরর্কারী প্রকে অ্বশযই এর জর্য উপযুক্ত। আজমকর নফমত্ কাটা এই সম্প্রদায় এবং আমামদর 
অ্ঞ্চমলর উপর রর্কর্মকামা হামবর ইনত্বাচক প্রভামবর স্টকবল শুরু।"  
  
লং আইলোম্বন্ডর আঞ্চবলক অথনর়্ীবত্ উন্নয়র্ সংস্থার ঘকা-ঘচয়ারমোর্ ও হফসট্র্া ইউবর্ভাবসনটির 
ঘপ্রবসম্বডে েুয়াটন  রাবিম্বর্াইটয িম্বলর্, "এই প্রকেটি স্টদ ায় ঠিক কত্টা গুরুত্বপূর্ন লং আইলযামন্ডর 
পনরবহর্ পনরকাঠামমা একটি শনক্তশালী আঞ্চনলক অ্থনর্ীনত্র জর্য। নর্উ ইয়কন  য র্ পনরবহমর্ 
নবনর্ময়াগ কমর, ত্ র্ আমামদর সম্প্রদায় স্টবম়ে ওমঠ - এবং আমরা গনবনত্ এই দরূদশী প্রকেমক 
সমথনর্ করমত্ স্টপমর যা রর্কর্মকামামক পুর্রুজ্জীনবত্ করমব।"  
  
রর্কর্মকামা হাবমক আমরা সমৃি কমরমে লং আইলযান্ড স্টরইল স্টরামডর (Long Island Rail 
Road) রুপান্তরমর্র জর্য 5.6 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর নবনর্ময়াগ, যা 70 বেমরর অ্চলাবস্থার 
পমর 100টি অ্ত্যাবশযক মূলধর্ প্রকেমক অ্েসর কমরমে। প্রকেগুনলর মমধয রময়মে সাত্টি নিজ, 
সাত্টি ওভারপাস, স্টস্টশর্ ওয়াইমডনর্ং, র্তু্র্ পানকন ং সুনবধা, এবং 20 মাইল র্তু্র্ ট্র্যাক। এই 
প্রমচিা এই অ্ঞ্চল জমু়ে পনরবহর্ পনরকাঠামমা আপমেড করমব যামত্ স্টসই আধুনর্ক বযবস্থা লং 
আইলযান্ডমক প্রদার্ িয়া যায় যা ত্ার প্রাপয এবং এটি নর্উ ইয়মকন র স্টদমশর সবনবৃহৎ পনরকাঠামমা 
কাযনিমমর অ্ংশ।  
  
সাম্বফাক কাউবের এবিবকউটিভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "রর্কর্মকামা হাব বহু দশমকর পর 
সামফাক কাউনির জর্য সব স্টচময় রুপান্তরর্কারী অ্থননর্নত্ক উন্নয়র্ প্রকে। আমরা যনদ অ্ে 
বয়কমদর লং আইলযামন্ড আকষনর্ করমত্ এবং একটি সুমযামগর পনরমবশ সৃনি করার নবষময় 
বিপনরকর হই, ত্াহমল আমামদর এই রকম আমরা নকেু প্রকে দরকার, যা সাশ্রয়ী আবাসর্ তত্নর 



করমব এবং গভর্নর কুওমমার করা ঐনত্হানসক পনরবহর্ নবনর্ময়ামগর সুনবধা স্টর্মব। আনম গভর্নর, 
আমামদর শহমরর সুপারভাইজারমদর, এবং আরও অ্মর্কমক ধর্যবাদ জার্ামত্ চাই, যারা সব লং 
আইলযান্ডবাসীমদর জর্য কাজটি সম্পাদর্ করমের্।"  
  
বসম্বর্টর মবর্কা আর. মাটিন ম্বর্য িম্বলর্, "রর্কর্মকামা কনমউনর্টি, এবং পরবত্ীকামল পার্শ্নবত্ী 
সম্প্রদায়গুনলমত্ স্টয নবনর্ময়াগ করা হময়মে ত্া শুধু চাকনরই তত্নর করমব র্া, এমত্ সম্পনির মার্ 
বৃনির সম্ভাবর্া আমে, অ্নত্নরক্ত পযনটর্মক আকৃি করা এবং লং আইলযামন্ড বসবাস করা সাশ্রয়ী 
করমব ত্ামদর জর্য যারা স্টস ামর্ থাকমত্ চার্। আনম এই প্রকেগুমলামক সহজত্র করার জর্য 
গভর্নর এবং আমরা যারা এক সামথ কাজ কমরমে ত্ামদর ধর্যবাদ জার্ামত্ চাই এবং আগামী 
বেরগুমলামত্ রর্কর্মকামা নকভামব সমৃি হময় উঠমব ত্া স্টদ ার জর্য আনম উদেীব।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ডগ বিথ িম্বলর্, "এক দশক ধমর কনমউনর্টি নমটিং এর পর, আনম এই সুন্দর 
আধুনর্ক উন্নয়র্ স্টদম  উৎসানহত্ হনে, যা আমার স্টজলার প্রার্মকমে এবং লং আইলযান্ডআইলযামন্ডর 
বযস্তত্ম পনরবহর্ হাবমক ন মর একটি েময় যাওয়া এবং পনরত্যক্ত এলাকামক প্রনত্স্থাপর্ করমব। 
আনম রাজয ও স্থার্ীয় সরকামর আমার সহমযাগীমদর নর্ময় কাজ চানলময় যাব লং আইলযান্ডমক আমরা 
সাশ্রয়ী ও বসবাস, কাজ করার, একটি পনরবার শুরু করার, বযবসা শুরু করার, এবং অ্বসর 
যাপমর্র জর্য আমরা ভামলা স্থার্ কমর তু্লমত্।"  
  
ব্রুকহোম্বভর্ েহম্বরর সুপারভাইযার এড ঘরাম্বমইর্ িম্বলর্, "রর্কর্মকামা হাব হমে এমর্ নকেু যার 
উপর ব্রুকহামভর্ দী নকাল কাজ কমরমে, একটি ফমন নভনিক স্টকাড তত্নর করা স্টথমক একজর্ 
মাস্টার স্টডমভলপার নর্বনাচর্ করা এবং এই প্রকমের র্কশা এবং স্থাপমত্যর জর্য আমামদর পনরকের্া 
নবভামগর সামথ কাজ করা অ্বনধ। এমত্ স্টকামর্া সমন্দহ স্টর্ই স্টয, এটি হমব লং আইলযামন্ডর সব 
স্টচময় সফল পনরবহর্ সংিান্ত উন্নয়র্। এই প্রকেমক সমথনর্ সহায়ত্া প্রদামর্র জর্য আনম গভর্নর ও 
নর্উ ইয়কন  স্টস্টটমক ধর্যবাদ জার্ামত্ চাই।"  
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