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গভর্নর কুওম্বমা 2020 সাম্বলর স্টেট অফ দ্ে স্টেম্বটর 12ম প্রস্তাি প্রকাে করম্বলর্: "বর্উ ইয়কন  িাই 
আম্বমবরকার্" অোক্ট ("NEW YORK BUY AMERICAN" ACT) স্থায়়ী করা  

  
এই অোক্ট 1 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অবিক িেম্বয়র স্টেট সড়ক এিং স্টসতু প্রকল্পগুবলর জর্ে 

আম্বমবরকায় ততবর স্ট্রাকচারাল ইস্পাত এিং স্টলাহার িেিহারম্বক িািেতামূলক কম্বর  
  

বিলটি 2017 সাম্বল গভর্নর কুওম্বমার স্বাক্ষবরত িতন মার্ বিবিটির সংম্বোির্ করম্বি যার স্টময়াদ্ 
এবপ্রল 2020 সাম্বল স্টেষ হম্বি  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 2020 সামের স্টেট অ্ফ দ্য স্টেট কমনসূচীর জর্য রামজযর 12তম 
পররকল্পর্া স্ট াষণা কমরমের্ - "রর্উ ইয়কন  বাই আমমররকার্" অ্যাক্টমক স্থায়ী করা। "বাই 
আমমররকার্" আইর্টি 1 রমরেয়র্ মারকন র্ ডোমরর অ্রিক মূমেযর চুরির সকে স্টেট সড়ক এবং 
স্টসতু রর্মনাণ প্রকল্পগুরের জর্য আমমররকার ততরর স্ট্রাকচারাে ইস্পাত এবং স্টোহা বযবহারমক 
বািযতামূেক কমর। বতন মার্ আইর্টির স্টময়াদ্ স্টেষ হমব 2020 সামের এরপ্রমে, এবং এই আইর্টি 
স্থায়ী করমে তা রামজযর এমজরিগুরেমক উচ্চ মামর্র আমমররকার ততরর স্ট্রাকচারাে স্টোহা ও ইস্পাত 
বযবহার করা বািয করমব, যার ফমে ইউরর্য়মর্র চাকরর ততরর হমব এবং আমামদ্র পররকাঠামমা 
সংক্রান্ত প্রকল্পগুরে ভরবষযমত সুরদ্ ন সময় স্থায়ী হমব তা রর্রিত করমত সাহাযয করমব।  
  
"স্টদ্মের স্টকার্ও রাজযই রর্উ ইয়মকন র মমতা গমড় তুেমে র্া। আমামদ্র জারতর স্টর্তৃস্থার্ীয়, 150 
রবরেয়র্ মারকন র্ ডোমরর স্টপ্রাগ্রামমক আক্ষররক অ্মথনই সাম্রাজ্ঞী রামজযর স্টচহারামক পররবতন র্ করমে — 
এবং আমামদ্র গরত কমামর্ার স্টকামর্া অ্রভপ্রায় স্টর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বাই আমমররকার্" 
অ্যাক্ট স্থায়ী করা শুিু আমামদ্র পররকাঠামমা প্রকমল্প সবমচময় রর্রাপদ্, স্টসরা মামর্র ইস্পাত এবং 
স্টোহা বযবহার রর্রিত করমত সাহাযয করমব, তাই র্য়, এটি রর্উ ইয়কন বাসীমদ্র জর্য আমরা কাজ 
সৃরি করমব এবং আমামদ্র ক্রমবিনমার্ 21 েতাব্দীর অ্থনর্ীরতমক সমথনর্ করমব।"  
  
পমদ্ আসীর্ হওয়ার পর স্টথমক গভর্নর কুওমমা রর্উ ইয়কন  স্টেমটর পররকাঠামমা ও জর্বমের স্টক্ষমে 
রবরর্ময়ামগর জর্য প্ররতশ্রুরতবদ্ধ স্টথমকমের্। 2017-এর রডমসম্বমর গভর্নর কুওমমা "রর্উ ইয়কন  বাই 
আমমররকার্" আইমর্ সই কমরর্। এই আইমর্র অ্িীমর্ পররবহণ রবভাগ (Department of 
Transportation), থ্রুওময় কতৃন পক্ষ (Thruway Authority), স্টমমরাপরেটর্ পররবহর্ কতৃন পক্ষ 
(Metropolitan Transportation Authority), অ্রফস অ্ফ স্টজর্ারাে সারভন মসস (Office Of General 



Services), স্টেট ইউরর্ভারসনটি অ্ফ রর্উ ইয়কন  (State University of New York, SUNY) 
রর্মনাণ তহরবে (SUNY Construction Fund), এবং রর্উ ইয়কন  রামজযর ডরমমটরর অ্থররটি 
(Dormitory Authority of the State of New York)-স্টক সকে সড়ক ও স্টসতু প্রকমল্পর জর্য 
আমমররকায় ততরর স্ট্রাকচারাে স্টোহা এবং ইস্পামতর বযবহার বািযতামূেক কমর একটি চুরির রবিার্ 
অ্ন্তভুন ি করা বািযতামূেক কমর।  
  
প্রণয়মর্র পর স্টথমক স্টেমটর স্টবে রকেু বড় পররকাঠামমা প্রকল্প আমমররকার ততরর স্ট্রাকচারাে স্টোহা 
ও ইস্পাত বযবহার কমরমে, যার মমিয মাররও এম. কুওমমা স্টসতুর (Mario M. Cuomo Bridge) 
জর্য 110,000 টর্ ইস্পাত, কসু্কইজমকা স্টসতুর (Kosciuszko Bridge) প্রথম দ্ইু পযনাময়র জর্য 
6,850 টর্ ইস্পাত এবং রকউ গামডন র্ ইন্টারমচমের (Kew Gardens Interchange) জর্য 11,500 
টর্ ইস্পাত অ্ন্তভূন ি। আমমররকার্ কমীমদ্র দ্বারা ততরর উচ্চ মামর্র, আমরা রর্রাপদ্ ইস্পাত রদ্ময় 
এই প্রকল্পগুমো রর্মনামণর ফমে হাজার হাজার ইউরর্য়র্ চাকরী সরৃি করমত সাহাযয কমরমে এবং এই 
কাঠামমাগুমো ভরবষযমত সদু্ী ন সময় দ্ী নস্থায়ী হমব তা রর্রিত করমত সাহাযয করমব।  
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