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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা অর্ন িছর 2020 বর্িন াহী িাম্বেট সংম্বোধম্বর্র অংে বহম্বসম্বি মমম্বরাপবলটর্ পবরিহর্
কর্তন পক্ষ (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) দায়িদ্ধর্া স্থাপর্
করম্বর্ র্র্ু র্ সংম্বোধর্ ম াষণা করম্বলর্

িাম্বেট সংম্বোধম্বর্ র্াকম্বি MTA-এর ের্ে একটি বর্ম্বিবদর্ র্হবিল প্রিাহ বর্বির্ করম্বর্ িেিস্থা,
MTA-এর আবর্ন ক ও অপাম্বরের্ এর িোপাম্বর অবর্বরক্ত বিম্বেষজ্ঞ মর্ামর্, MTA িেিস্থাপর্া
পবরষম্বদ সংম্বোধর্ এিং প্রধার্ এম্বেবি প্রকম্বে উন্নর্ প্রবিয়া
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজমে অ্র্ন বছর 2020 নর্বনাহী বামজমের এেগুচ্ছ সংম াধর্ ঘ াষণা েরমের্ যা
দায়বদ্ধতা স্থাপর্ েরমব, র্তু র্ তহনবমের বযবস্থা েরমব এবং MTA-এর প্রাচীর্ বুযমরামেনস ঘেমে সাজামব।
বামজে সংম াধর্ নবধার্সভার জর্য ঘব নেছু প্রস্তাবর্া আউেোইর্ েমর যা এমর্ এেটি নসমেমমে ঘমরামত
েরমব যা েময়ে দ ে ধমর ঘভমে আমছ, যার মমধয র্ােমব নভমের উপর মূেয নর্ধনারমণর মাধযমম এেটি
নর্মবনদত তহনবমের বযবস্থা েরা, MTA-এর আনর্নে ও অ্পামর র্ এর বযাপামর অ্নতনরক্ত নবম ষজ্ঞ মতামত,
MTA পনরষদ ও বযবস্থাপর্া োঠামমা সংস্কার, র্তু র্ পনরষদ সদসযমদর অ্র্ুমমাদর্, এবং প্রধার্ এমজনির
প্রেমের প্রনেয়া উন্নত েরা।
"MTA-এর অ্বযবস্থাপর্া ঘগাপর্ নেছু র্য়, এবং েময়ে দ ে ধমর এটি নবনর্ময়াগ, দায়বদ্ধতা ও সৃজর্ ীে
নচন্তার অ্ভামব ভু গমছ", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমে আমরা নর্বনাহী বামজমে নবম ষ বযবস্থা ঘযাগ েরনছ
যা সনতযোমরর সংস্কার আর্মত আমামদর প্রমচষ্টা অ্বযাহত রাখমব। MTA-এর অ্র্ন খুব প্রময়াজর্, নেন্তু এটির
দায়বদ্ধতার নভনিমত এেটি োঠামমাও প্রময়াজর্ এবং এমর্ র্তু র্ ধারণা যার সাহাযয এটি অ্বম মষ এমর্ভামব
পনরচানেত হমব ঘযমর্টি হওয়া উনচত এবং ঘযমর্টি নর্উ ইয়মেন র চানহদা।"
গভর্ন র বর্ম্বনাক্ত িাম্বেট সংম্বোধর্ প্রস্তাি কম্বরম্বছর্ঃ
•

বভম্বের উপর মূলে বর্ধন ারম্বণর হার ঠিক করার ের্ে এিং MTA-এর আবর্ন ক অিস্থা ও
অপাম্বরেম্বর্র মুখ্ে পর্ন ম্বিক্ষণ প্রদাম্বর্র ের্ে একটি বিম্বেষজ্ঞ পোম্বর্ল তর্বর করাঃ বামজে
সংম াধর্ MTA এর এেটি নবম ষজ্ঞ পযনমবক্ষে পযামর্ে ততনর েরমব, ঘযখামর্ অ্নত গুরুত্বপূণন নবষময়
নবস্তৃ ত জ্ঞার্সম্পন্ন ছয় সদসয র্ােমব ঘযমর্ অ্নিটিং, পাবনেে ফাইর্যাি, প্রমেৌ ে, পনরবহর্/ট্রার্নজে,
েমপনামরে োঠামমা পুর্নর্নমনাণ, এবং ঝুুঁ নে বযবস্থাপর্া। পযামর্মের ঘব েময়েটি গুরুত্বপূণন োজ র্ােমব,
ঘযমর্, প্রস্তানবত নভমের উপর মূেয নর্ধনারণ ঘজামর্র মমধয হার নর্ধনারণ ও অ্র্ুমমাদর্, যা এর পর
ট্রাইবমরা ঘসতু ও োমর্ে েতৃন পক্ষ (Triborough Bridge and Tunnel Authority, TBTA) েতৃন ে
বাস্তবানয়ত হমব। এছাোও পযামর্মের োজ হমব MTA-এর অ্পামর র্ ও েযানপোে বামজমের এেটি

অ্নিে প্রদার্ েরা, MTA-এর পরবতী েযানপোে পনরেের্া ও অ্পামর র্ বামজে অ্র্ুমমাদর্ েরা,
এবং পুর্নবনর্যামসর জর্য MTA-এর পনরেের্া নবমেষণ ও সবম মষ অ্র্ুমমাদর্ েরা।
•

বভম্বের উপর মূলে বর্ধন ারণ মরবভবর্উ এর ের্ে একটি ভোবরম্বয়িল মূলে বর্ধন ারণ কাঠাম্বমা
ও লকিক্স স্থাপর্ঃ বামজে সংম াধর্ এর জর্য নভমের উপর মূেয নর্ধনারণ পনরেের্া অ্ব যই এেটি
ভযানরময়বে মূেয নর্ধনারণ োঠামমা বযবহার েমর েরমত হমব, যা যার্বাহমর্র প্রোর, সপ্তামহর নদর্ ও
সময়, অ্র্য ঘসতু বা োমর্মে প্রদি ঘোমের ঘেনিে, এবং নবধার্সভার সামর্ আমোচর্ার মাধযমম
নর্ণনানয়ত অ্র্যার্য মুখয নবষয় নবমবচর্া েরমব। এছাোও বামজে সংম াধর্ এর জর্য আব যে হমব
এেটি নর্মবনদত েেবক্স ততনর যামত নর্নিত হয় ঘয নভমের উপর নর্ধনানরত মূমেযর 100% MTA-এর
েযানপোে বামজমে যায় এবং নভমের উপর নর্ধনানরত মূেয ঘর্মে প্রাপ্ত ঘরনভনর্উ যামত েযানপোে র্য়
এমর্ বযময় বযবহৃত র্া হয়। এই পনরেের্ার ফমে ঘয ঘরনভনর্উ সৃনষ্ট হমব বমে আ া েরা হমচ্ছ তা
MTA-এর আগামী েযানপোে বামজমে 15 নবনেয়র্ মানেন র্ িোর প্রদার্ েরমব, যা শুরু হমব 2020
সামে এবং 2024 সামের ঘ ষ পযনন্ত চেমব।

•

MTA-এর ের্ে একটি পুর্বিন র্োস পবরকের্া তর্বর আিেেক করাঃ বামজে সংম াধর্ অ্র্ুযায়ী
MTA-এর জর্য এেটি পুর্নবনর্যাস পনরেের্া ততনর েরা আব যে যামত এমজনির েময়ে দ ে
পুমরামর্া অ্বযবস্থাপর্া ও বুযমরামেনস ঘ ষ েরা যায়। নবম ষজ্ঞ পযামর্ে MTA-এর পনরেের্ার
অ্র্ুমমাদর্ নদমব।

•

MTA-এর পষন দ সদসেম্বদর টামন র্াম্বর্ র্াম্বদর বর্ম্বয়াগদার্া এবিটির সাম্বর্ বমম্বল র্া বর্বির্
করাঃ বামজে সংম াধর্ নবধার্ স্থাপর্ েমর এটি নর্নিত েরার জর্য যামত MTA-এর পষনদ সদসযমদর
োমন যামত তামদর নর্ময়াগদাতা এনিটির সামর্ নমমে। যখর্ নর্ময়াগদাতা বযনক্তর োমন ঘ ষ হয়, পষনদ
সদসযমে ঘহাল্ডওভার অ্বস্থায় রাখা হমব যতনদর্ র্া ঘবামিন তার পমদ পরবতী োউমে র্তু র্ নর্বনানচত
েমনেতন া নর্ময়াগ র্া ঘদয়। প্রস্তাবর্াটি েরা হময়মছ অ্নতনরক্ত ও প্রময়াজর্ীয় দায়বদ্ধতা সৃনষ্টর জর্য যামত
পষনমদর সদসযমদর সরাসনর তামদর নর্ময়াগেতন ার োমছ জবাবনদনহ েরমত হয়।

•

প্রধার্ কোবপটাল প্রকম্বের ের্ে র্কো-বর্মন াণ িাস্তিায়র্ করাঃ বামজে সংম াধর্ অ্র্ুযায়ী
MTA-এর সেে প্রধার্ েযানপোে প্রেমে র্ে া-নর্মনাণ বযবহার েরা আব যে হমব। নিজাইর্-নবল্ড,
যা নিজাইর্ এবং নর্মনাণ পনরমষবা এেটি এেে চু নক্তমত এেনিত েমর - আমোতন্ত্র এবং মুখয
পনরোঠামমার প্রেমের খরচ হ্রাস েমর, এবং দানয়ত্ব বযনক্তগত ঘসক্টমর অ্পনণ েমর। নর্উ ইয়েন ঘেে
নিজাইর্-নবল্ড বযবহার েমর সমস্ত মুখয প্রেমের জর্য, গভর্নর মানরও এম. কুওমমা নিজ সহ, যা রামের
সাম্প্রনতে সবনজর্ীর্ পনরোঠামমা প্রেেগুনের বৃহিমগুনের মমধয এেটি, এবং র্তু র্ েনজওমস্কা নিজ,
যা সম্পূণন হমব 2020 সামে, সময়সূনচর পুমরা চার বছর আমগ| MTA-র নর্মনাণ প্রেেগুনে সময় মত
ঘ ষ হয় খুব েম এবং তারা নিজাইর্-নবল্ড েমর র্া, যা ঘোমর্া সমেহ বযতীত সব ঘচময় দক্ষ নর্মনাণ
পদ্ধনত।
###

অ্নতনরক্ত তর্য ঘপমত ঘদখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উ ইয়েন ঘেে | এনক্সনেউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব েরুর্

