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গভর্নর কুওম্বমা রূপান্তবরত এম্পায়ার স্টেের্ কমম্বেম্বের জর্ে সাধারণ প্রকল্প পবরকল্পর্া গ্রহম্বণর 
স্ট াষণা স্টের্  

  
গভর্নর কুওম্বমার 2020 সাম্বলর স্টেট অি স্টেট এম্বজন্ডায় িবণনত, এম্পায়ার স্টেের্ কমম্বেে বর্উ 
ইয়কন  েহম্বরর জর্ে একটি সমবিত, বিশ্বমাম্বর্র গণ পবরিহর্ স্টরল হাম্বির পবরকল্পর্া কম্বরম্বে  

  
স্টপর্ স্টেেম্বর্র আম্বেপাম্বের এলাকাম্বক পরু্রুজ্জীবিত করার জর্ে একটি িোপক পরু্ঃউন্নয়র্ 

উম্বেোগ ততবরর সিনম্বেষ পেম্বেপ হম্বলা মাইলফলক  
  

সঠিক সমম্বয় ও উপযুক্ত িাম্বজম্বট তমবর্হার্ স্টের্ হম্বলর সমাবি বেল রূপান্তরমূলক প্রম্বেষ্টার প্রথম 
ধাপ  
  

খসড়া সাধারণ প্রকল্প পবরকল্পর্া ও খসড়া পবরম্বিেগত প্রভাম্বির বিিৃবত এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমমের পররচালর্া 
পষনদ (Empire State Development's Board of Directors) সাধারণ প্রকল্প পররকল্পর্া (General 
Project Plan) গ্রহণ কমরমে এবং এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেমের অ্ংশ, ঘপর্ ঘেশর্ পার্শ্নবর্তী 
অ্ঞ্চমলর পররমবশগর্ত প্রভাব সংক্রান্ত খসড়াটি প্রর্তযয়র্ কমরমের্, ো গভর্নমরর 2020 সামলর ঘেট 
অ্ব ঘেট এমজন্ডার অ্ংশ রহমসমব রূপমরখা রেল। খসড়া পররকল্পর্া একটি বযাপক পরু্ঃউন্নয়র্ 
উমদযাগ ো ঘপর্ ঘেশমর্র আমশপামশর এলাকামক পরু্রুজ্জীরবর্ত করমব এবং ঘেশমর্র সংস্কার ও 
সম্প্রসারমণর জর্য র্তহরবল গঠর্ করমব। 30 রেমসম্বর গভর্নর কুওমমা মমরর্হার্ ঘের্ হমলর রবশাল 
উমবাধমর্র কথা ঘ াষণা কমরর্, ো এই স্বপ্ন বাস্তবায়মর্র প্রথম পদমেপ। ঘবােন  অ্যাকশর্ ঘথমক 
উপাদার্ এখামর্ পাওয়া োমব।  
  
"রর্উ ইয়কন  বারবার প্রমাণ কমরমে ঘে সরকার এখমর্া সফলভামব রূপান্তরমূলক অ্বকাঠামমা প্রকল্প 
সরবরাহ করমর্ত পামর ো শুধুমাত্র সঠিক সময় ও উপেুক্ত-বামজট র্য়, বরং সমময়র পরীোয় 
মুমখামুরখ হমর্ত পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মমরর্হার্ ঘের্ হমলর সফল সমারি একটি 
মাইলফলক রেল, রকন্তু এটি একটি এলাকাবযাপী পুর্রুজ্জীবমর্র প্রথম পদমেপ মাত্র। এম্পায়ার ঘেশর্ 
কমমেে (Empire Station Complex) প্রকল্পটি আমামদর ঘেমটর এই অ্বকাঠামমার গুরুত্বপূণন 
অ্ংশটিমক পুর্রর্নমনাণ ও সম্প্রসারমণ আমামদর প্রয়ামস পরবর্তী দদুন ান্ত রবরর্ময়ামগর প্ররর্তরর্রধত্ব কমর এবং 
রর্উ ইয়কন  রসটি ও পুমরা ঘেট জমুড় অ্থননর্রর্তক প্রবরৃিমক সহায়র্তা করমব।"  

https://esd.ny.gov/empire-station-complex
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30th-proposal-2020-state-state-creating-21st-century-empire-station
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30th-proposal-2020-state-state-creating-21st-century-empire-station
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-moynihan-train-hall-new-york-city
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-moynihan-train-hall-new-york-city
https://esd.ny.gov/empire-station-complex


 

 

  
"প্রয়ার্ত মারকন র্ রসমর্টর েযারর্ময়ল পযারেক মমরর্হামর্র প্রাক্তর্ উপমদষ্টা রহমসমব, আরম গরবনর্ত ঘে 
র্রু্তর্ মমরর্হার্ ঘের্ হলটি র্তার অ্গ্রগামী দরৃষ্টভরি ও রর্উ ইয়মকন র রিরর্তশীল ঘচর্তর্ার একটি 
প্রমাণ," স্টলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবথ স্টহােুল িম্বলর্। "আজমকর ঘ াষণার অ্থন হমে ঘপর্ ঘেশর্ 
এলাকার চারপাশ আমরা পরু্রুজ্জীরবর্ত করা এবং পেনটকমদর জর্য আমামদর রবর্শ্মামর্র অ্রভজ্ঞর্তা 
গমড় ঘর্তালা। এমকবামর র্রু্তর্ মমরর্হার্ ঘের্ হল ও ভরবষযৎ এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেেটি রর্উ ইয়কন  
ঘেট রকভামব মহামারী-পরবর্তী ভরবষযমর্তর জর্য আমগর ঘচময় আমরা সুন্দর গড়ার প্ররর্তশ্রুরর্তবি 
র্তার প্রর্তীক।"  
  
এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেে ঘজর্ামরল প্রমজক্ট েযার্, একটি খসড়া পররমবশগর্ত প্রভামবর রববৃরর্ত বারা 
সমরথনর্ত, আটটি িামর্ উচ্চ- র্ত্ব, োর্রজট-ওররময়মেে পুর্র্নবীকরণমক অ্র্ু টক করমব, ফলস্বরূপ 
একটি আধুরর্ক, রমশ্র-বযবহামরর রেরিক্টটি প্রায় ঘমাট 20 রমরলয়র্ বগনফুট ঘশ্ররণর একটি বারণরজযক 
অ্রফস, খুচরা, ঘহামটল ও দশটি ভবমর্ সম্ভাবয আবারসক িার্ রময়মে। এটি বর্তন মামর্ আটটি সাইট 
জমুড় বর্তন মামর্ অ্র্ুমমারদর্ত ঘমাট বগনফুট পররমাণ রবগুণ করমব। উপরন্তু, পররকল্পর্া অ্মর্ক 
প্রময়াজর্ীয় গণ পররবহর্ উন্নরর্ত প্রবর্তন র্ কমর, োর মমধয রময়মে ঘপর্ ঘেশর্ ও রর্কটবর্তী পাবরলক 
োর্রজমট র্রু্তর্ প্রমবশবার ও অ্যামেমসমরর উপায় এবং উন্মুক্ত িার্ ও পথচারী, সাইমকল ও 
োর্বাহর্ চলাচল এবং আমশপামশর রাস্তাগুরলর বধনমর্র উমেমশয জর্সাধারমণর িামর্র উন্নরর্ত।  
  
গৃহীর্ত পররকল্পর্াটি সুরবধােুক্ত ভবর্গুরল ঘপর্ ঘেশর্ ও প্রকমল্পর অ্ঞ্চমল অ্র্যার্য োর্রজট 
সুরবধাগুরলমর্ত েমথষ্ট উন্নরর্তর জর্য প্রময়াজর্ীয় রাজস্ব অ্জন র্ করমব। প্রস্তারবর্ত আটটি সাইমটর মমধয 
রর্তর্টি ঘপর্ ঘেশমর্র সম্ভাবয সম্প্রসারমণর বযবিা করমব ো রবদযমার্ ঘেশমর্র দরেমণর ব্লমক 
র্রু্তর্, রর্ম্ন ঘশ্ররণর েযাক ও েযাটফমন মর্তররর মর্তরর করার সুমোগ প্রদার্ করমব। এই সাইটগুমলার 
জর্য গৃহীর্ত পররকল্পর্ার জর্য উপমরাক্ত ঘগ্রে রমশ্র বযবহামরর উন্নয়র্ সাইট ও সংলগ্ন রাস্তার অ্ধীমর্ 
সম্ভাবয সম্প্রসারমণর বযবিা করমর্ত হমব। একটি সম্প্রসাররর্ত ঘপর্ ঘেশমর্র র্কশা, রর্মনাণ ও 
পররচালর্া, ো একটি পৃথক পররকল্পর্া ও েুক্তরাষ্ট্রীয় পররমবশ পেনামলাচর্া প্ররক্রয়ার অ্ংশ রহমসমব 
রবমেষণ করা হমে, ঘমমোপরলটর্ োর্রজট অ্থররটি (Metropolitan Transit Authority, MTA), 
অ্যামোক (Amtrak) ও রর্উ জারসন োর্রজট অ্থররটি (New Jersey Transit Authority) বারা 
গ্রহণ করা হমব।  
  
প্রকল্প এলাকা সাধারণর্ত পবূন ও পরিমম ষষ্ঠ এবং র্বম এরভরর্উ বারা আবি, ওময়ে 30 ও 
ওময়ে 34 র্তম রিট বারা দরেণ ও উত্তমর রমেটাউর্ মযার্হাটমর্, করমউরর্টি রেরিক্ট 4 ও 5 
বারা সীমাবি।  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD) এর স্টেয়ারমোর্ বেম্বভর্ এম. 
স্টকাম্বহর্ িম্বলর্, "ESD গভর্নর কুওমমার প্ররর্তশ্রুরর্ত পূরমণ উমেখমোগয অ্গ্রগরর্ত কমরমে অ্বমশমষ রর্উ 
ইয়মকন র আধুরর্ক পররবহর্ ঘরল হাব রর্মনামণর প্ররর্তশ্রুরর্ত পূরমণ, ো সরর্তযকার অ্মথন রর্উ ইয়মকন র 
প্রাপয, শুধু বসরর্ত িাপর্ কমর র্া। ESD ঘবােন  স্বীকার কমর ঘে রর্উ ইয়মকন র ভরবষযৎ অ্থননর্রর্তক 



 

 

প্রাণশরক্ত সরাসরর অ্বকাঠামমা উন্নয়মর্র উপর রর্ভন র কমর এবং আরম এই প্রকমল্পর উপর র্তামদর 
আিা ঘভাট ও এই ঘেটমক এরগময় রর্ময় োওয়ার জর্য গভর্নমরর বৃহত্তর দরৃষ্টভরির প্রশংসা কররে।"  
  
এম্পায়ার স্টেট স্টেম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাি কবমের্ার এিং 
স্টপ্রবসম্বেন্ট ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "মমরর্হার্ ঘের্ হল 
(Moynihan Train Hall) এবং এখর্ এই সাধারণ প্রকল্প পররকল্পর্ার সামথ, আমরা ঘপর্ ঘেশর্মক 
রর্উ ইয়কন  রসটির ভরবষযমর্তর আমরকটি প্রর্তীকী প্রর্তীক রহমসমব রূপান্তররর্ত করার পমথ এরগময় 
চমলরে। এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেমে এর জর্য গভর্নমরর দশনর্ রর্উ ইয়কন  রসটি ও ঘেট উভময়র 
সাফলয ও অ্থননর্রর্তক প্রবরৃির জর্য অ্র্তযন্ত গুরুত্বপূণন। আরম ঘরামারঞ্চর্ত ঘে ESD এর পররকল্পর্া 
ঘপর্ ঘেশমর্র চারপামশ একটি প্রাণবন্ত রমশ্র বযবহামরর ঘজলা মর্তরর করমব ো লে লে োত্রী, 
বারসন্দা ও পেনটকমদর ঘসবা প্রদামর্র জর্য একটি রবর্শ্মামর্র পররবহর্ হামবর ঘোগয হমব।"  
  
DEIS ও GPP রর্ময় একটি ভাচুন য়াল গণ শুর্ারর্ মিলবার 23 মাচন  2021 সামলর রবমকল 5:00টা 
ঘথমক রার্ত 8:00টা পেনন্ত, এর পর 30 রদমর্র প্রকাশয মন্তবয পবন অ্র্ুরষ্ঠর্ত হমব। অ্ংশগ্রহমণ আগ্রহী 
জর্গমণর সদসযমদর অ্বশযই এখামর্ রর্বন্ধর্ করমর্ত হমব। উপরন্তু, রর্বন্ধর্ র্তথয ও ভাচুন য়াল গণ 
শুর্ারর্ সম্পরকন র্ত রবস্তাররর্ত রর্মদনশর্া ESD এর ওময়বসাইমট পাওয়া োয়। 
জর্গণ empirestation@esd.ny.gov এ ইমমইল কমর ESD এর কামে মন্তবয জমা রদমর্ত পামর। 
মন্তবয অ্বশযই শুক্রবার 23 এরপ্রল, 2021 রবমকল 5:00টার মমধয গ্রহণ করমর্ত হমব।  
  
ESD প্রকল্প এলাকার একটি উমেখমোগয পররমাণ সম্পরত্তর মারলক ঘভারর্ামদা ররময়রলটি োে 
(Vornado Realty Trust) এর সামথ কাজ করমে, োর মমধয প্রকমল্পর পাাঁচটি উন্নয়র্ সাইমটর 
অ্রধকাংশই রময়মে। পাবরলক ঘেমটর উন্নয়মর্র পররকল্পর্া, র্কশা ও বাস্তবায়র্ রর্উ ইয়কন  রসটি 
রেপাটন মমে অ্ব রসটি েযারর্ং (New York City Department of City Planning) ও রর্উ ইয়কন  
রসটি পরববহণ রবভাগ এর সমি একটি ঘেৌথ প্রমচষ্টা। ESD MTA, অ্যামোক ও NJT-এর সামথ 
ঘেৌথভামব গণ পররবহর্ উন্নয়র্ বাস্তবায়র্ ও ঘপর্ ঘেশমর্র সম্ভাবয সম্প্রসারমণর বযাপামর 
সহমোরগর্তা করমে।  
  
এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেে গভর্নর কুওমমার বৃহত্তর রমেটাউর্ ওময়ে পরু্ঃউন্নয়র্ এর অ্ংশ, ো 
2021সামলর ঘেট অ্ব ঘেট এমজন্ডার অ্ংশ রহমসমব ঘ ারষর্ত হময়মে। রর্উ ইয়কন  ঘেট এর আমগ 
রর্উ ইয়কন  রসটিমর্ত ঘবশ রকেু সফল সামরষ্টক উন্নয়র্ প্রকমল্পর ঘর্রৃ্তত্ব রদময়মে, োর মমধয রময়মে 
বযাটারর পাকন  রসটি (Battery Park City), রুজমভল্ট বীপ (Roosevelt Island) ও টাইমস 
ঘস্কায়ার (Times Square) এর রূপান্তর। রমেটাউর্ ওময়মে এর জর্য গভর্নর কুওমমার স্বমপ্নর 
অ্র্যার্য উপাদার্ উচ্চ লাইর্ সম্প্রসারণ করমে, বন্দর করৃ্তন পে বাস টারমনর্াল (Port Authority Bus 
Terminal) প্ররর্তিাপর্, রপয়ার 76-ঘক একটি ঘটা পাউন্ড ঘথমক ওয়াটারফ্রে পামকন  রূপান্তররর্ত করমে 
এবং শীঘ্রই জারভটস ঘসোমরর সম্প্রসারণ সম্পন্ন হমব। 51 রবরলয়র্ মারকন র্ েলামরর এই 
পররকল্পর্াটি 196,000টি কমনসংিার্, উন্নর্ত পাবরলক োর্রজট ও পথচারীমদর সংমোগ মর্তরর করমব 
এবং মযার্হাটমর্র আমশপামশর বারড়মর্ত বারণরজযক ও সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ সুমোগ মর্তরর করমব।  
  

https://esd.ny.gov/empire-station-complex
https://esd.ny.gov/empire-station-compl
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew-2


 

 

প্রবতবর্বধ কোম্বরাবলর্ মাম্বলাবর্ িম্বলর্, "একটি আধুরর্ক ও পুর্রুজ্জীরবর্ত এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেে 
রর্ময় এরগময় োওয়া আঞ্চরলক আন্তঃসংমোগ ও অ্থননর্রর্তক প্রবরৃি রর্রির্ত করমর্ত প্রময়াজর্ীয় 
অ্বকাঠামমা রবরর্ময়ামগর একটি গুরুত্বপূণন পদমেপ। ঘপর্ ঘেশর্ লে লে পেনটক ও োত্রীমদর জর্য 
রর্উ ইয়কন  শহমরর প্রমবশবার ও আমামদর শহমরর মাহাত্ম্য প্ররর্তফরলর্ত করা উরচর্ত।"  
  
বসম্বর্টর ব্র্োে হম্বয়লমোর্ িম্বলর্, "অ্বমশমষ রর্উ ইয়কন  একরবংশ শর্তাব্দীর োর্রজট হামবর এক 
দশকবযাপী স্বপ্নমক উপলরি করমে- এবং ো রর্উ ইয়কন বাসীমদর সরর্তযই প্রাপয। র্রু্তর্ মমরর্হার্ ঘের্ 
হল ইমর্তামমধয শহমরর একটি আইকরর্ক প্রর্তীমক পররণর্ত হময়মে, ো োত্রীমদর জর্য আমলা, রশল্প ও 
অ্যামেসমোগযর্তা রর্ময় এমসমে। দশমকর পর দশক ধমর, ঘপর্ ঘেশর্ আমার রেরিক্ট ও সমগ্র 
অ্ঞ্চমলর জর্য একটি উমবগজর্ক রবষয় হময় দাাঁরড়ময়মে। আরম এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেমের দরৃষ্ট 
রফররময় আর্মর্ত এবং ঘপর্ ঘেশমর্র রূপান্তর এবং েযাক সম্প্রসারণ অ্বযাহর্ত রাখমর্ত করমউরর্টি এবং 
িার্ীয় ঘেকমহাল্ডারমদর সামথ কাজ করার জর্য অ্মপোয় রময়রে। রবদযমার্ োর্রজট হাব করৃ্তন ক 
উত্থারপর্ত রবরভন্ন সমসযার ঘমাকামবলা কমর আমরা পার্শ্নবর্তী এলাকা ও সমগ্র শহমরর সুরবধার জর্য 
রেরিক্টমক পুর্রায় উজ্জীরবর্ত করব।"  
  
স্টসম্বর্টর রিাটন  জোকসর্ িম্বলর্, "এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেে ঘপর্ ঘেশমর্র আমশপামশর এলাকামক 
পুর্রুজ্জীরবর্ত করমব, র্রু্তর্ রবরর্ময়াগ উৎসারহর্ত করমব এবং র্রু্তর্ বারসন্দা ও বযবসায়ীমদর স্বাগর্ত 
জার্ামব। আজমকর একটি গৃহীর্ত সাধারণ প্রকল্প পররকল্পর্ার ঘ াষণা একটি স্বে ও সবনজর্ীর্ 
প্ররক্রয়ার পরবর্তী পদমেমপর প্ররর্তরর্রধত্ব কমর ো এই প্রকল্পমক ধারণা ঘথমক বাস্তমব রূপদার্ করমর্ত 
সহায়র্তা করমব।"  
  
সংসে সেসে বরোেন  গটবিে িম্বলর্, "রর্উ ইয়কন বাসীরা প্রথম ঘদমখরেল ঘে একরবংশ শর্তাব্দীর 
পররবহর্ ঘদখমর্ত ঘকমর্ ঘেমর্- মমরর্হার্ ঘের্ হল, পরবর্তী েপ, এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেে। এটি 
শুধু আমামদর ভ্রমমণর ধরর্মকই বদমল ঘদমব র্া, পাশাপারশ পথচারীমদর িার্ বাড়ামর্া ঘথমক শুরু 
কমর র্রু্তর্ সাশ্রয়ী মূমলযর আবাসর্ মর্তরর পেনন্ত আমশপামশর সম্প্রদাময়র মুমখামরুখ সবমচময় বড় 
চযামলঞ্জগুরল ঘমাকারবলার একটি সুমোগ প্রদার্ করমব। এম্পায়ার ঘেশর্ কমমেেমক এরগময় রর্ময় 
োওয়ার জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই এবং িার্ীয় ইর্পুমটর জর্য অ্মপো কররে 
এবং এই রবশাল দরৃষ্টভরির রূপমরখা বাস্তবায়মর্র জর্য কােনক্রম অ্বযাহর্ত রাখা প্রময়াজর্।"  
  
মোর্হাটর্ িম্বরা স্টপ্রবসম্বেন্ট স্টগল এ. ব্রুয়ার িম্বলর্, "আরম ঘপর্ ঘেশমর্র আমশপামশর এলাকামক 
পুর্রুজ্জীরবর্ত করমর্ত গভর্নমরর অ্িীকামরর প্রশংসা কররে এবং একটি পররকল্পর্ার রূপ রর্ময় ঘদমখ 
আরম আর্রন্দর্ত। আরম এই প্রস্তাবটির জর্য সম্প্রদায়গর্ত বমন্দাবস্ত প্ররক্রয়ায় অ্ংশ ঘর্ওয়ার প্রর্তযাশায় 
রময়রে ো ঘকামর্া মহামারী পরবর্তী সমময় ভরবষযমর্ত ঘপর্ ঘেশর্ অ্ঞ্চমলর ভরবষযমর্তর রূপদামর্র 
মূল অ্ংশ হমব।"  
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