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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা েহম্বরর ডাউর্টাউম্বর্ িাম্বেম্বলার জর্ে র্তু র্ ইন্টারম্বমাডাল পবরিহর্ হাি সম্পন্ন
করার ঘ াষণা বিম্ব়েম্বের্

র্তু র্ এক্সম্বেঞ্জ বিট ঘেের্ পূিনিতী ঘরল ঘেেম্বর্র বিগুণ আকাম্বরর এিং িাম্বেম্বলা েহম্বরর
ডাউর্টাউম্বর্ একটি আন্তঃসংযুক্ত ঘগটওম্ব়ে প্রিার্ কম্বর
র্কো -বর্মন াণ প্রকল্প িাম্বেম্বলার অর্ন র্ীবতর প্রবত বর্উ ই়েকন রাম্বজের অঙ্গীকার অিোহত রাখম্বে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বামেম ার ডাউর্টাউমর্ র্তু র্, অ্তযাধুনর্ক
পনরবহর্ ঘকমে প্রধার্ নর্মনাণ কাজ সম্পন্ন হম়েমে। এক্সমেঞ্জ নিট ঘেশর্, ো সম়ে এবং বামজমটর
মমধয নর্নমনত হম়েনে , শহমরর পূবনবতী ঘর ঘেশমর্র নিগুণ আ়েতমর্র এবং স্থার্ী়ে বাস এবং
হা কা ঘর পনরমষবার সামে সহজ সংমোগ সহ বামেম ার বযস্ত শহমরর একটি সুনবধাজর্ক এবং
আন্তঃমমাডা ঘগটওম়ে প্রদার্ কমর। র্তু র্ ঘেশর্ সমগ্র পনিম নর্উ ই়েকন অ্ঞ্চম র জর্য অ্েননর্নতক
কােনক াপ এবং পেনটর্ উন্নত করমব এবং এ াকার অ্মর্ক আকষনণ পনরদশনর্ সহজ কমর বামেম ার
পুর্রুত্থার্ অ্বযাহত রাখমব।
"ঘে ঘকার্ স্থার্ী়ে অ্েনর্ীনতর বৃনির জর্য একানধক ধরমর্র পনরবহমর্র প্রাপযতা অ্পনরহােন। অ্মর্ক
নদর্ ধমর, কুইর্ নসটি একটি অ্ভযেনর্া ঘর ঘেশর্ োডা নে ো সাম্প্রনতক বেরগুম ামত পনিম
নর্উ ই়েমকন র বৃনির সামে সামঞ্জসযপূণন," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এত মার্ুমষর কম ার পনরশ্রমমর
ক যামণ, বামেম ার এখর্ তার প্রাপয আধুনর্ক পনরবহর্ হাব ঘপম়েমে- এবং এই প্রকল্প ঘশষ হও়োর
সামে সামে আমরা একটি বাতন া পা ানি ঘে আমরা এখমর্া COVID সমম়েও কাজ করমত পানর।"
"একজর্ আনদবাসী পনিম নর্উ ই়েকন ার নহমসমব, আনম প্রেমম এই অ্ঞ্চম র র্বজাগরণ ঘদমখনে
রূপান্তরকামী সম্প্রদা়ে এবং ও়োটারফ্রন্ট উন্ন়েমর্র মাধযমম," ঘলেম্বটর্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহােু ল
িম্বলর্। "এই র্তু র্ ঘেশর্ ভনবষযমতর জর্য আশার আম া েখর্ আমরা COVID-19 মহামারীর
সামে ডাই োন ম়ে োনি। এটা বামেম ার শনি এবং নস্থনতশী তার প্রতীক, ো এ াকা়ে পনরবহর্
এবং ঘোগামোগ বৃনি করমব। ডাউর্টাউর্ বামেম া একটি গন্তমবয পনরণত হম়েমে, এবং এই ঘেশর্টি
ও়োটারফ্রন্ট পেনন্ত একটি গুরুত্বপূণন কনরমডার প্রসানরত কমরমে এবং আমামদর অ্েনর্ীনতমক উন্নত
করমত, পেনটর্ বৃনি এবং জীবর্োত্রার মার্ উন্ন়েমর্ আমামদর প্রমেষ্টা অ্বযাহত ঘরমখমে।"
কযার্া সাইড এবং নক বযাংক এনরর্ার মত জর্নপ্র়ে গন্তমবযর কামে অ্বনস্থত, র্তু র্ ঘেশর্টি আমগর,
66 বের পুরমর্া অ্যামট্র্যাক ঘেশমর্র মত একই নভনিমত নর্নমনত হম়েনে , নকন্তু প্রমবশানধকার এবং

দৃশযমার্তা উন্নত করার জর্য রাস্তার কাোকানে সরামর্া হ়ে। কা ামমাটি ভনবষযমত ইন্টারনসটি বাস
সানভন স এবং অ্নতনরি ঘট্র্র্ রুমটর সম্প্রসারমণর জর্য নডজাইর্ করা হম়েমে, ো বামেম া শহমরর
ডাউর্টাউমর্ একটি সনতযকামরর আন্তঃমমাডা ট্র্ার্নজট ঘসন্টার ততনর কমরমে।
কটি র্তু র্ আবৃত পেোরী প্লাজার মাধযমম শহমরর হা কা ঘর বযবস্থার সামে উন্নত ঘোগামোগ
বযবস্থা এবং োর্বাহর্, পেোরী এবং সাইমক আমরাহীমদর জর্য বাসস্থার্ বৃনি করার মাধযমম র্তু র্
ঘেশর্টি বামেম ার শহুমর ধাাঁমের অ্ংশ। এর বৃহির আকার এবং আধুনর্ক র্কশা সহকামর, এটি
অ্নতনরি আসর্, আমরা পানকন ং, একটি নর্নদন ষ্ট ড্রপ অ্ে এবং নপকআপ এ াকা, এবং একটি
পুর্ঃনডজাইর্কৃ ত প্লযাটেমন োত্রীমদর জর্য সহজ এবং নর্রাপদ ঘট্র্র্ োত্রা অ্োর কমর।
র্তু র্ ঘেশর্টির 40টি আসমর্র ঘবনশ ধারণ ক্ষমতা আমে এবং একটি মনহমষর েনব এর ঘটরামজা
ঘমমের ঘকমে প্রদনশনত হ়ে। পূবনবতী ঘেশমর্র নর্ম্ন স্তমরর প্লযাটেমনটি সহজ ঘবানডনং এর জর্য একটি
র্তু র্, দী ন, ঘট্র্র্ স্তর প্লযাটেমন িারা প্রনতস্থানপত করা হ়ে। এোডাও এটি র্তু র্ আম াকসজ্জা এবং
একটি োদ তবনশষ্টযেুি।
একটি ঘটে নর্উ ই়েকন (Taste NY) নক়েস্ক স্থার্ী়ে খাদয এবং পার্ী়ে পনরমবশর্ করমব, ো
পেনটক এবং নর্উ ই়েকন বাসীমদর সমার্ভামব উৎসানহত করমব স্থার্ী়ে কৃ নষ এবং খাদয বযবসামক
সমেনর্ করার সম়ে নর্উ ই়েমকন র ততনর পমণযর গুণগত মার্ এবং তবনেত্রয অ্র্ুভব করমত। নক়েস্ক
অ্মটাবর সপ্তামহর নদর্, সকা 7টা ঘেমক দুপুর 1টা পেনন্ত ঘখা া োকমব এবং র্মভম্বর মামস সন্ধ্যা
6টা ঘেমক রাত 9টা পেনন্ত ঘখা া োকমব। এই অ্োমরর মমধয োকমব স্ন্যাকস, ে , গরম এবং
াণ্ডা পার্ী়ে, ঘপনি, সযান্ডউইে এবং নর্উ ই়েকন ঘেট নবমেতামদর কাে ঘেমক, োর মমধয রম়েমে
মযাককু াহ কনে ঘরাোর, বামেম া, নর্উ ই়েকন ঘেমক কনে; ঘকন র কানি ঘোর, গ্রযান্ড আই যান্ড,
নর্উ ই়েকন ঘেমক নমল্ক েকম ট কযানন্ড; এবং আমরা অ্মর্ক নকেু । বতন মার্ পণয তান কা এখামর্
উপ ভয।
আগামী মাসগুন মত অ্নতনরি পণয ঘমর্ুযমত ঘোগ করা হমব।
র্তু র্ ঘেশর্ নর্মনামণ শনি দক্ষ এবং পনরমবশ বান্ধ্ব উপাদার্ বযবহার করা হ়ে এবং সুনবধা
আমমনরকার্ উইে নডমসনবন টিজ অ্যাট ঘমমর্ েম ।
নর্উ ই়েকন ঘেট নডপাটনমমন্ট অ্ে ট্র্ান্সমপামটনশর্ (Department of Transportation, DOT) নসটি
অ্ে বামেম ামত একটি অ্বস্থার্ সমীক্ষা ো ামর্ার পর ঘর ঘেশর্ প্রনতস্থাপমর্র জর্য প্রকমল্পর
নর়্েন্ত্রণ গ্রহণ কমর, োর েম র্তু র্ এবং উন্নত সুনবধার জর্য নবদযমার্ ঘেশমর্র র্কশা বযবহামরর
নসিান্ত ঘর্ও়ো হ়ে। রাষ্ট্র 2018 সাম র নডমসম্বর মামস র্তু র্ ঘেশর্ নর্মনামণর জর্য একটি 27.7
নমন ়ের্ মানকন র্ ড ামরর র্কশা নর্মনাণ েু নি প্রদার্ কমর এবং এর নকেু সম়ে পমরই কাজ শুরু
হ়ে। পুরাতর্ ঘেশর্ ঘভমে ঘে া হ়ে এবং নর্মনাণ প্রনে়ো ে াকা ীর্ সমম়ে োত্রীমদর জর্য একটি
অ্স্থা়েী ঘেশর্ স্থাপর্ করা হ়ে।

র্কশা-নর্মনাণ প্রকল্প নবতরণ পিনত - ঘেখামর্ প্রমকৌশ র্কশা এবং একটি প্রকল্প নর্মনাণ উভ়ে
র্কশা নর্মনাতা র্ামম পনরনেত একটি একক সিা িারা েু নিবি হ়ে - সম়ে সংরক্ষণ এবং খরে
কমামর্ার জর্য নর্েুি করা হ়ে।
ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস ঘডাবমম্বঙ্গজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা বুেমত
পামরর্ ঘে একটি আধুনর্ক পনরবহর্ ঘর্টও়োকন একটি প্রাণবন্ত এবং েমবধনমার্ অ্েনর্ীনতর
োনবকাঠি। এই র্তু র্, নবশ্বমামর্র বাোম া ঘেশর্ নর্উ ই়েকন ঘেমটর ঐনতহানসক প্রনতশ্রুনতর অ্ংশ
ো শুধুমাত্র আমামদর পনরবহর্ অ্বকা ামমা পুর্রুিারই র়্ে, বরং এই প্রজন্ম এবং পরবতী প্রজমন্মর
সুনবধার জর্য এটিমক আমরা ভাম া এবং নস্থনতশী কমর তু মব। ঘেশর্টি নর্উ ই়েকন রাজয জুমড
নবশ্বমামর্র পনরবহর্ সুনবধা র্কশা এবং নর্মনামণর জর্য পনরবহর্ নবভামগর অ্বযাহত ক্ষমতার
উদাহরণ।"
ঘেম্বটর কৃবষ কবমের্ার বরোডন এ. িল িম্বলর্, "র্তু র্ এক্সমেঞ্জ নিট ঘেশর্ বামেম ার সম্প্রদা়ে
এবং অ্েনর্ীনতর জর্য একটি নবশা সুনবধা হমব, োর েম বানসন্দা এবং পেনটক উভ়েমকই নর্উ
ই়েকন ঘেমটর সামে সংমোগ স্থাপমর্র সুমোগ কমর ঘদমব, োর মমধয রম়েমে নর্উ ই়েমকন র সমবনাচ্চ
মামর্র উৎপানদত খাদয এবং পার্ী়ে। আমামদর ঘটে নর্উ ই়েকন নক়েমস্ক ঘেশমর্র নভতমর ঘহাক বা
সমগ্র পনিম নর্উ ই়েকন অ্ঞ্চ জুমড, আমামদর মরা়ো পণয হাই াইট করা হমব, ো আমামদর নর্উ
ই়েমকন র খাদয এবং খামার বযবসা এবং স্থার্ী়ে অ্েনর্ীনতমক োো করমব।"
"আমরা এই র্তু র্ বাোম া এক্সমেঞ্জ নিট ঘেশর্ খু মত ঘপমর আর্নন্দত, ো ঘেমক রামজযর নভতমর
এবং বাইমর ভ্রমণ করার সম়ে পনিম নর্উ ই়েমকন র বানসন্দা এবং দশনর্ােীরা উপকৃ ত হমব,"
িম্বলম্বের্ অোমট্রাম্বকর ঘপ্রবসম্বডন্ট এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা বিল বির্। "এই অ্তযাধুনর্ক ঘেশর্
ঘখা া ঘদখার জর্য তামদর অ্ংশীদানরত্ব এবং সহমোনগতার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমা, ঘম়ের ব্রাউর্
এবং NYSDOT ঘক ধর্যবাদ জার্ামত োই।"
1952 সাম নর্নমনত, মূ বাোম া ঘেশর্ এম্পা়োর কনরমডার র্া়োগ্রা শাখা বরাবর একটি গুরুত্বপূণন
েপ নে , ো বামেম া, র্া়োগ্রা এবং টরমন্টামক সংেুি কমর। প্রা়ে 38,000 োত্রী প্রনত বের
ঘেশর্টি বযবহার কমর।
"বেমরর পর বের ধমর বামেম ার এক্সমেঞ্জ নিট অ্যামট্র্াক ঘেশর্ অ্বমহন ত এবং প্রা়েই
অ্বযবহারমোগয অ্বস্থা়ে পমড নে , নকন্তু আমামদর েমবধনমার্ ডাউর্টাউর্ কনরমডামরর ঘকমে
সম্ভাবর্া়ে পনরপূণন নে । এটা আজ বদম োমি," ঘসম্বর্ট পবরিহণ কবমটির (Senate
Transportation Committee) সভাপবত ঘসম্বর্টর টিম ঘকম্বর্বড িম্বলর্, "এখর্, আমরা গমবনর সামে
পেনটকমদর একটি অ্তযাধুনর্ক ঘেশমর্ স্বাগত জার্ামত পানর ো রাইডারনশপ এবং আন্তঃমমাডা
পনরবহর্মক অ্গ্রানধকার ঘদ়ে। এটি নর্উ ই়েকন ঘেট ঘেমক আমরা একবার একটি শনিশা ী নবনর্ম়োগ
নেনিত কমর, এবং প্রমাণ কমর ঘে সম্প্রদা়ে ঘকনেক অ্ংশীদানরত্ব কুইর্ নসটিমক রূপান্তনরত করমত
োকমব।"

"বামেম ার র্তু র্ ইন্টারমমাডা ট্র্ান্সমপামটনশর্ হাব পুরাতর্ অ্যামট্র্াক ঘেশমর্র জর্য একটি অ্তযন্ত
প্রম়োজর্ী়ে আপমগ্রড ো প্রা়ে 70 বের ধমর এক্সমেঞ্জ নিমট দাাঁনডম়ে নে ," সংখোগবরষ্ঠ ঘর্তা
বিোল বপপলস-ঘোকস িম্বলর্। "NYS DOT-এর দী ন প্রতীনক্ষত 29.8 নমন ়ের্ মানকন র্ ড ামরর
অ্তযাধুনর্ক পনরবহর্ ঘকে আমামদর েমৎকার শহমর পেনটকমদর স্বাগত জার্ামত সাহােয করমব।
আমামদর মহার্ শহমরর প্রনত েমাগত সমেনমর্র অ্েীকামরর জর্য গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ।"
"বামেম ার অ্মর্ক প্রম়োজর্ী়ে র্তু র্ ঘর ঘেশমর্র সমানপ্ত ঘদমখ আনম খুবই উমিনজত,"
অোম্বসেবলমোর্ ের্ রা়োর্ িম্বলম্বের্। "এই র্তু র্ ঘেশর্ ভ্রমণকারীমদর আমামদর স্থার্ী়ে বাস এবং
ঘর পনরমষবার সামে সংমোগ স্থাপর্ করমত একটি সুনবধাজর্ক এবং আরামদা়েক অ্বস্থার্ প্রদার্
করমব, এবং পেনটকমদর মমর্ পনিম নর্উ ই়েকন সম্পমকন একটি ইনতবােক প্রেম ধারর্া পাও়ো
নর্নিত করমব। এই প্রকমল্প তামদর ঘর্তৃ ত্ব এবং দক্ষ কামজর জর্য গভর্নর কুওমমা এবং NYSDOT
ঘক ধর্যবাদ।"
ইবর কাউবন্ট এবক্সবকউটিভ মাকন বস. ঘপালর্কারজ িম্বলর্, "এই প্রকল্প বামেম ার ডাউর্টাউমর্ ো
টমে তা অ্যামক্সস করার জর্য আমামদর অ্ঞ্চম র বানসন্দামদর আমরকটি নবকল্প প্রদামর্র একটি
প্রনতশ্রুনতর প্রনতনর্নধত্ব কমর। এটি শহমরর ঘকেী়ে বানণজয ঘজ া়ে অ্বযাহত অ্েননর্নতক উন্ন়ের্মক
উৎসানহত করমব এবং ইনর কাউনন্টর বানসন্দা এবং পনিম নর্উ ই়েমকন আমরা পেনটকমদর ঘদখামব ঘে
গভর্নর কুওমমা এবং নর্উ ই়েকন রাজয আমামদর অ্েনর্ীনতর উন্ন়েমর্ মমর্ামোগ প্রদার্ করমে, এমর্নক
এই অ্নর্নিত সমম়েও েখর্ আমরা এই তবনশ্বক মহামারীর ঘমাকামব া করনে।"
ঘম়ের িা়েরর্ ডবিউ. ব্রাউর্ িম্বলর্, "র্তু র্ এক্সমেঞ্জ নিট ঘেশর্ সম্পন্ন করা একটি প্রধার্
পদমক্ষপ ঘেমহতু আমরা বামেম ার ডাউর্টাউমর্ জর্গমণর প্রমবশানধকার এবং োত্রী অ্নভজ্ঞতা
আধুনর্কীকরণ এবং বৃনি অ্বযাহত রাখনে। 2016 সাম গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমমার 1 নমন ়ের্ মানকন র্
ড ামরর ে়ে মামসর েযাম ঞ্জ গ্রহণ করার পর এবং পনরমশমষ এক্সমেঞ্জ নিট সাইটমক একটি র্তু র্
এবং আধুনর্ক ঘর ঘেশমর্র জর্য আদশন স্থার্ নহমসমব সুপানরশ করার পর, আমরা এখর্ এর
সমানপ্ত উদোপর্ করনে। আমামদর সম্প্রদাম়ের কাে ঘেমক েমেষ্ট ইর্পুমটর মাধযমম, র্তু র্ এক্সমেঞ্জ
নিট ঘেশর্ বামেম ার ডাউর্টাউমর্ একটি মহার্ আন্তঃসংেুি ঘগটওম়ে নহমসমব কাজ কমর, এবং
একই সামে অ্েননর্নতক কমনকাণ্ড এবং পেনটর্মক উৎসানহত কমর। আনম গভর্নর কুওমমা এবং
পনরবহর্ নবভাগমক ধর্যবাদ জার্াই বামেম ার ভনবষযমত তামদর অ্বযাহত অ্েীকার এবং নবনর্ম়োমগর
জর্য।"
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