অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/7/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা মমম্বরাপবলটর্ রান্সম্বপাটন অথবরটি-র (METROPOLITAN TRANSPORTATION
AUTHORITY, MTA) বিোল 30% ভাড়া িৃবি িন্ধ করম্বে অথিা িেিস্থার আম্বরা অির্বে ঘটা
িন্ধ করম্বে গভর্ন র কুওম্বমা কর্ম্বেের্ প্রাইব িং প্রিেনর্ করার ের্ে আইম্বর্র ডাক বিম্বেম্বের্

এোড়াও গভর্ন র আইম্বর্ এমর্ পিম্বেম্বপর প্রস্তাি রাম্বের্ যা অিম্বেম্বে িােিিো, আমলােম্বের
পুর্বিন র্ো , এিিং ভাঙা ব ম্বেমম্বক ঠিক করম্বি
কর্ম্বেের্ প্রাইব িং োড়াও, প্রম্বোের্ীে পিম্বেপগুবলর মম্বযে আম্বে প্রকম্বের ের্ে বডোইর্-বিল্ড
পিবে িেিহার করা, ভাড়া ফাাঁবক মিওো িন্ধ করা, অভেন্তরীণভাম্বি MTA-র পুর্বিন র্ো করা,
বরম্বেল কোবপটাল প্ল্োম্বর্র েরচ, MTA-র মিাম্বডনর পুর্বিন র্ো এিিং MTA কোবপটাল প্রকেগুবলর
ের্ে কর্ম্বেের্ প্রাইব িং রােম্বের ের্ে একটি লকিক্স তেবর করা
মডটা এই প্রিেন র্ কম্বর ময বর্উ ইেকনিা ীম্বির মাত্র এক ভগ্ািংে গাবড় কম্বর মকন্দ্রীে বিেম্বর্
বডবিক্ট যাোোে কম্বরর্, এিিং ময ি যাত্রীরা যারা কর্ম্বেের্ প্রাইব িং বফ মিম্বির্ োম্বির 25
েোিংে মেম্বটর িাইম্বর মথম্বক আম্ব র্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেট স্টেজজমেচামরর কামে একটি কর্মজশর্ প্রাইজ িং প্ল্যার্ প্রবর্ন র্ করার ডাক
স্টের্ যামর্ MTA-র কযাজিটাে কমন ূজচ অ্র্নায়র্ করা যায় প্রায় 30% MTA-র ভাড়া বৃজি আটকামর্ার জর্য
অ্র্বা িজরবহণ বযবস্থার আমরা অ্বর্জর্ স্টরাধ করার জর্য| অ্যাম াজ ময়শর্ ফর আ স্টবটার জর্উ ইয়মকন
(Association for a Better New York) একটি বক্তৃর্ার ময় গভর্নর বমের্ MTA স্টক একটি চেমার্
এবিং জর্মবজের্ রাজমের প্রবাহ প্রোর্ করার একমাত্র যুজক্ত ঙ্গর্ এবিং বাস্তব জবকল্প হমো কর্মজশর্ প্রাইজ িং এর
মাধযমম, যা গভর্নর র্ার 2020 কাযনজর্বনাহী বামজমটর প্রস্তামব অ্ন্তভুন ক্ত কমরমের্| র্া হমে MTA-র দ্বারা জর্উ
ইয়কন বা ীমের উমেখমযাগয মাশুে এবিং ভাড়া বৃজির ঝুুঁ জকর ম্মুখীর্ করমব জবধার্মন্ডেী|
কর্মজশর্ প্রাইজ িং োড়াও, গভর্নর একটি প্রস্তাজবর্ িেমেমির রূিমরখা প্রকাশ কমরর্, জবধার্ মন্ডেী যামর্
োয়বির্া স্থাির্ করমর্ িামর এবিং একটি বযবস্থা যা বহু েশক ধমর ভাঙা অ্বস্থায় আমে, র্া ঠিক করমর্
িামর| প্রস্তাবগুজের মমধয আমে মূখয প্রকল্পগুজের জর্য জর্মনামণর এবিং ম্পূণন করার প্রজিয়া উন্নর্ করা,
িমবধনমার্ বামজট এবিং িজরচাের্ার ঘাটজর্র স্টমাকাজবো করা, একটি জরময়ে কযাজিটাে িজরকল্পর্ার খরচ
জর্ধনারণ করা, এবিং MTA-র িুরমর্া কাঠামমার িুর্জবনর্যা করা|
"MTA ািংগঠজর্ক জিয়াজহর্র্ায় এবিং জবেজিকরমণর ম যায় আিান্ত বহু েশক ধমর, এবং আমামের আমরা
ভামো বযবস্থাির্া এবিং অ্মর্নর প্রময়াজর্ এমক াফমেযর মুখ স্টেখামর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "MTA-র
মূেধমর্র প্রময়াজর্গুজে অ্র্নায়র্ করমর্ কর্মজশর্ প্রাইজ িং হমো একমাত্র যুজক্ত ঙ্গর্ এবিং বাস্তব ম্মর্ জবকল্প

এবিং একজর্ বযজক্তর অ্বশযই জ িান্ত স্টর্বার, জর্ময়াগ এবিং বরখামস্তর অ্জধকার, এবিং িুর্ঃ িংগঠির্ করার
কর্ৃ ত্ব র্াকমর্ হমব| জবধার্ মন্ডেী প্রকৃ র্ িেমের উির র্ামের স্টভাট প্রোর্ করুক - কর্মজশর্ প্রাইজ িং র্া
30% শর্ািংশ ভাড়া ও মাশুে বৃজি| হয় A হমব র্য়মর্া B, স্টকামর্া C জবকল্প স্টর্ই| জর্ াধারণ যজে র্ামের
জর্বনাজচর্ আজধকাজরকরা স্টয গুরুত্বিূণন জবকল্প জর্বনাচর্ করমের্ র্া স্টবামঝর্, র্াহমে কর্মজশর্ প্রাইজ িং এর
জ িান্ত জজর্মব|"
MTA-র একটি জর্ভন রশীে অ্র্নায়মর্র প্রবামহর অ্র্যন্ত প্রময়াজর্ র্ামের রূিান্তরমণ হয়র্ার জর্য এবিং বাজষনক
বামজটিিং জর্জির্ করার জর্য| ফেপ্র ু জবকমল্পর অ্ভামবর কারমণ, একমাত্র প্রকৃ র্ জবকল্প হমো কর্মজশর্
প্রাইজ িং| কর্মজশর্ প্রাইজ িং একটি মাশুে ধাযন করমব র্ামের উির যারা মযার্হযাটার্ স্ট ন্ট্রাে জবজমর্
জডজিকমট প্রমবশ কমরর্ 60র্ম জিমটর জর্মচ এবিং আর্ুমাজর্ক 15 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর স্টর্াো হমব MTA-র
িমরর মূেধমর্র িজরকল্পর্ার জর্য| জফক্স এর্ওয়াইজ িযামর্মের (Fix NYC Panel) কময়কটি িজরবর্ন র্শীে
হার আমে যা চােকমের স্টপ্ররণা স্টেমব র্র্-কর্মজশর্ মময় কাজ করার জর্য র্ামের মাশুে জর্জেন ষ্ট জকেু মময়
হ্রা কমর এবিং র্া বাস্তবায়র্ করা হমব ইমেক্ট্রজর্ক স্টটাজেিং এর মাধযমম| িুুঁজজ একটি MTA কযাজিটাে প্রকমল্পর
জর্য েকবমক্স রাখা হমব|
র্ার মন্তমবয গভর্নর বমের্ স্টয কর্মজশর্ প্রাইজ িং বাইমরর জেমকর স্টবামরা স্টর্মক আ া যাত্রীমের উির ামার্যই
প্রভাব স্টফেমব| জর্উ ইয়কন বা ীমের শুধু এক ভিািংশ গাজড় কমর স্ট ন্ট্রাে জবজমর্ জডজিকমট আম র্ এই স্টডটা
জর্জর্ স্টেজখময়মের্, এবিং 25 শর্ািংশ যাত্রীরা যারা কর্মজশর্ প্রাইজ িং জফ প্রোর্ করমবর্ র্ারা স্টেমটর বাইমর
স্টর্মক আম র্|
িাব ন্দাম্বির েোিংে যারা গাবড় কম্বর মোর্হাটাম্বর্ আম্ব র্ (ইউ.এ . স্ট ন্সা বুযমরা (U.S. Census
Bureau) 2012-2016 আমমজরকার্ কজমউজর্টি ামভন 5-বেমরর আর্ুমাজর্ক জহম ব অ্র্ুযায়ী)
ব্রুকজের্ - 1.3%
কুইন্স - 2.2%
ব্রঙ্ক -1.9%
েযামটর্ আইেযান্ড - 2.3%
ওময়েমচোর - 2.2%
র্া াউ - 1.8%
ামফাক - 0.8%
গভর্ন র বর্ম্নবলবেে পিম্বেপগুবলর প্রস্তাি কম্বরর্ বিযার্ মন্ডলীর ের্ে:
1. কর্ম্বেের্ প্রাইব িং পা করুর্: MTA-র রূিান্তরমণ হায়র্ার জর্য একটি জর্ভন রশীে
অ্র্নায়মর্র প্রবামহর প্রময়াজর্| কাযনকর জবকমল্পর অ্ভামব, একমাত্র জবকল্প হমো কর্মজশর্
প্রাইজ িং অ্র্বা প্রায় 30% মাশুে এবিং ভাড়া বৃজি ও আমরা অ্বর্জর্র মমধয একটি স্টবমে
স্টর্ওয়া| গভর্নর কুওমমা প্রবেভামব কর্মজশর্ প্রাইজ িং স্টক মর্নর্ কমরর্ যা অ্বশযই স্টেট
স্টেজজমেচারমক (State Legislature) িা করমর্ হমব| কর্মজশর্ প্রাইজ িং একটি র্াশুে ধাযন
করমব র্ামের উির যারা মযার্হযাটার্ স্ট ন্ট্রাে জবজমর্ম স্ট ামকর্ 60র্ম জিমটর জর্মচ এবিং

2.

3.

4.
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6.

আর্ুমাজর্ক 15 জবজেয়র্ মাজকন র্ ডোর র্ু েমব MTA-র িমরর মূেধমর্র িজরকল্পর্ার জর্য|
চূ ড়ান্তভামব জ িান্ত স্টর্ওয়ার োয় জবধার্ মন্ডেীর, এবিং গভর্নর আইর্প্রমণর্ামের অ্র্ুমরাধ
করমের্ কর্মজশর্ প্রাইজ িং অ্র্বা উমেখমযাগয মাশুে এবিং ভাড়া বৃজি বা এই শর্ক িুরমর্া
বযবস্থার আমরা অ্বর্জর্ হমর্ স্টেওয়ার মমধয জ িান্ত জর্মর্|
মস্ত প্রকম্বের ের্ে বডোইর্-বিল্ড িাস্তিাের্ করুর্: গভর্নর কুওমমা জর্উ ইয়মকন র
প্রর্ম জডজাইর্-জবল্ড আইর্ িা কমরর্ 2011-স্টর্| জডজাইর্-জবল্ড, যা জডজাইর্ এবিং জর্মনাণ
িজরমষবা একটি একক চু জক্তমর্ একজত্রর্ কমর - আমোর্ন্ত্র এবিং মুখয িজরকাঠামমার প্রকমল্পর
খরচ হ্রা কমর, এবিং োজয়ত্ব বযজক্তগর্ স্ট ক্টমর অ্িনর্ কমর| জর্উ ইয়কন স্টেট জডজাইর্-জবল্ড
বযবহার কমর মস্ত মুখয প্রকমল্পর জর্য, গভর্নর মাজরও এম. কুওমমা জব্রজ হ, যা রামের
াম্প্রজর্ক বনজর্ীর্ িজরকাঠামমা প্রকল্পগুজের বৃহত্তমগুজের মমধয একটি, এবিং র্র্ু র্
কজজওমকা জব্রজ, যা ম্পূণন হমব 2020 ামে, ময় ূজচর িুমরা চার বের আমগ| MTA-র
জর্মনাণ প্রকল্পগুজে ময় মর্ স্টশষ হয় খয়ব কম এবিং র্ারা জডজাইর্-জবল্ড কমর র্া, যা স্টকামর্া
মেহ বযজর্র্ ব স্টচময় েে জর্মনাণ িিজর্| স্টেট স্টকামর্া মুখয প্রকল্প কমর র্া যা জডজাইর্জবল্ড র্য়|
ভাড়া ফাাঁবক মিওোর বিম্বফারণ িন্ধ করুর্: জর্উ ইয়কন জ টি িজরবহণ কর্ৃ িে (New
York City Transit Authority, NYCTA) ম্প্রজর্ ভাড়া ফাুঁজক স্টেওয়ার এক জবমফারণ
েেয কমরমে াবওময়মর্| াম্প্রজর্ক বেরগুজেমর্, মাশুে ফাুঁজক স্টেওয়া মার্ুমষর িংখযা জদ্বগুর্
হময়মে, যার ফমে MTA-র স্টমাট 215 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর স্টোক ার্ হমে, যা 2015
ামের র্ু ের্ায় 110 জমজেয়র্ মাজকন র্ ডোর স্টবজশ|
MTAমক অভেন্তরীণভাম্বি পুর্বিন র্ো করুর্: প্রজর্টি MTA উি-জবভামগর - NYCTA,
MTA জব্রমজ এবিং টামর্ল্ (MTA Bridges and Tunnels), LIRR এবিং স্টমমরা-র্র্ন
(Metro-North) হ - জর্মজর বযাক অ্জফ জিয়াকোি আমে, কমনচারীবৃে, জবজ্ঞাির্,
ইজিজর্য়াজরিং, আইজর্, অ্যাকাউজটিং হ, এবিং হাজার হাজার কমী দ্বারা এগুজে গঠির্| গভর্নর
মমর্ কমরর্ আজর্শযয এক প্রচন্ড অ্িবযয়, এটি অ্র্যন্ত অ্কাযনকর, এবিং কাটোট ও আমরা
ভামো মন্বয় াধমর্র জর্য ডাক জেমের্|
MTA কোবপটাল প্ল্োর্ অবডট করুর্: কমনরর্ গ্রুি অ্র্ুযায়ী, MTA-র িাুঁচ-বেমরর
মূেধমর্র িজরকল্পর্া অ্র্ুমার্ কমর 40 জবজেয়র্ স্টর্মক 80 জবজেয়র্ মাজকন র্ ডোমরর বযাজি|
গভর্নর একটি ফমরর্জ ক অ্জডট করার ডাক জেমের্ মূেধর্ িজরকল্পর্ার প্রকৃ র্ খরচ
জর্ধনারণ করমর্|
MTA মিাডন পুর্বিন র্ো করুর্ এিিং একেরফাভাম্বি বর্ম্বেযাজ্ঞাটি: MTA স্টবামডন 23
জর্ ে য আমের্; জকন্তু স্ট টি স্টকামর্া একক বযজক্তমক র্জমজর্র িজরষ্কার গজরষ্ঠর্া প্রোর্ কমর
র্া| গভর্নর স্টচয়ারমযার্ এবিং িাুঁচজর্ ে য জর্বনাচর্ কমরর্, যা গর্হ্ষষ্ঠনর্া প্রোর্ কমর র্া| বাজক
ে যমের মমধয, স্টময়র জর্বনাচর্ কমরর্ চারজর্মক এবিং জর্উ ইয়কন জ টির বাইমরর আঞ্চজেক
কাউজট এমজজজকউটিভরা কমরর্ ার্জর্মক| আমরা, MTA স্টবাডন জর্মজ এমজজন্সর মূেধর্
িজরকল্পর্া জর্য়ন্ত্রণ কমর র্া| স্টবাডন িা করার িমরও, গভর্নর, জ মর্ট স্টর্র্া, এবিং
জবধার্ ভার জিকার প্রমর্যমক MTA-র িজরকল্পর্াটি আিংজশকভামব বা ম্পূণনভামব জর্মষধ
করমর্ িামরর্ র্ামের জবমবচর্া অ্র্ুযায়ী, এবিং স্টময়র MTA-র িজরকল্পর্ার মস্ত অ্িংশ

জর্মষধ করমর্ িামরর্ র্ার জবমবচর্া অ্র্ুযায়ী| আমোর্মন্ত্রর িুর্জবনর্যা এবিং একক োজয়ত্ব
গুরুর্র িংকার জর্ময় আ মব| কর্ৃ ত্ব িজরষ্কারভামব জর্জেন ষ্ট কমর এবিং অ্র্নায়র্ জর্জির্ কমর
MTA এক েে, কাযনকর মমডে জহম মব কাজ করমর্ িারমব জবমের জর্য যা জর্উ
ইয়কন বা ীমের প্রািয|
7. কর্ম্বেের্ প্রাইব িং লকিক্স: একটি কর্মজশর্ প্রাইজ িং রাজমের েকবক্স তর্জর করুর্ যা
শুধু MTA মূেধমর্র জর্য জর্মবজের্ হমব|
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