
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 14.2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প ৌরসভাগুবলম্বক প্রদার্ করম্বির্ িম্বল প াষণা 
কম্বরম্বের্ সরকাবর  বরিহর্ পসিাম্বক আধুবর্ক করম্বে এিং সমৃদ্ধ করার জর্ে  

  
এই অর্নায়র্ 435 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার প্রদার্ করার প্রবেশ্রুবের অংে যা করা হম্বয়বেল 

আ ম্বেট এিং ডাউর্ম্বেট সািািনার্ সিনজর্ীর্ সরকারী  বরিহর্ প ৌরসভাগুবলম্বক প্রদার্ করার  
  

রাম্বজের সকল র্ীবে জমু্বে স্বাস্থ্ে (Health Across All Policies) উম্বদোগম্বক সমর্নর্ কম্বর এই 
বিবর্ম্বয়াগ  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, মমউমর্মিপামি স্পর্ির্ন  পাবমিক ট্রান্সমপামটন শর্ 
িামভন ি আধুমর্কায়র্ এবং উন্নত করার জর্য 13টি কাউমি, শহর এবং আঞ্চমিক কততন পক্ষমক 14.2 
মমমিয়র্ মামকন র্ র্িার প্রদার্ করা হময়মে। এই রাজয-ঘপামষত উমদযাগ, ো আপমেট এবং 
র্াউর্মেট শহুমর পমরমষবার জর্য বতহত্তর 435 মমমিয়র্ মামকন র্ র্িামরর পাাঁচ-বেমরর প্রমতশ্রুমতর 
অ্ংশ, বাি আশ্রময়র আধমুর্কীকরণ, র্তুর্ কন্ট্রাককম ভাডা িংগ্রহ বযবস্থা ঘমাতাময়র্, এবং র্তুর্, 
িুিভ পমরচ্ছন্ন-জ্বািামর্ গামডর ক্রময়র মাধযমম ঘভাক্তা িুমবধা বতমি করমব ; আর।  
  
"মর্উ ইয়কন  জামতমক ঘর্তত ত্ব মদমত থামক এমর্ পমরকাঠামমা পমরকাঠামমা গঠমর্র ঘক্ষমে পমরচ্ছন্ন, 
িবুজতর এবং একুশ শতাব্দীর জর্য আমরা উপেুক্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পাবমিক 
ট্রান্সমপামটন শর্ মিমেমম এই ঘকৌশিগত মবমর্ময়াগ মগ্রর্হাউি গযাি মর্গনমর্ কমামত এবং এই 
িম্প্রদায়গুমির মমধয পমরমষবা বাডামত িাহােয করমব, আরও একবার এটি ঘদমিময় ঘে, মর্উ ইয়কন  
একটি উজ্জ্বি, ঘটকিই ভমবষযত গঠমর্র জর্য প্রমতশ্রুমতবি।"  
  
আজ ঘ ামষত প্রকল্পগুমি একটি প্রমতমোমগতামিূক প্রাথনর্া প্রমক্রয়ার মাধযমম মর্বনামচত হময়মে, ো 
গভর্নমরর মর্উ ইয়কন  রামজযর িকি র্ীমতমািা জমুড স্বাস্থয উমদযাগ অ্গ্রির করার জর্য উন্নীত 
মর্র্নায়মকর অ্ংশ এমত একীভুত কমরমে। ঘহিথ অ্যাক্রশ অ্ি পমিমিি হি একটি িমন্বয়মূিক প্রমচষ্টা 
ো কমমউমর্টির স্বাস্থয এবং িুস্থতা উন্নয়মর্র জর্য িমস্ত ঘক্ষমে র্ীমত গঠমর্র িময় স্বামস্থযর প্রমত 
িবমথমক ঘবমশ গুরুত্ব ঘদয়।  
  
বর্উইয়কন  পেট  বরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর পর্ম্বরস পডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
ঘর্তত মত্ব, মর্উ ইয়কন  আপ্সমটট জর্মগাষ্ঠীর স্বাস্থয ও িসু্থতার ঘক্ষমে ঘটকিই ও ঐমতহামিক মবমর্ময়াগ 



 

 

কমর চমিমে। এই প্রমক্রয়ায় আমরা আমামদর রামজযর িম্প্রদায়গুমিামক আমামদর রামজযর ইমতহামির 
অ্র্য ঘেমকার্ মবন্দরু ঘথমক আরও ঘবমশ পমরবহণ িহায়ক, হির্মোগয এবং বাইক চাির্ার ঘোগয 
ততমর করমে।"  
  
বসম্বর্টট্রান্সম্ব াম্বটন ের্ কবমটির (Senate Transportation Committee) পেয়ারমোর্ বসম্বর্টর টিম 
পকম্বর্বড িম্বলর্, "িপ্তামহর প্রমতমদর্ িরকামর পমরবহমণর উপর অ্িংিয মর্উ ইয়কন বািী মর্ভন র 
কমরর্। রাজয জমুড এই িব মবমর্ময়ামগর ফমি আমরা পমরষ্কার, মর্রাপদ, দক্ষ পমরবহণ ঘর্টওয়াকন  
ততমর হমব। আমম আর্মন্দত ঘে মর্উ ইয়কন  ঘেট এই মিমেমগুমির গুরুত্বমক স্বীকত মত মদময় চমিমে 
এবং তামদর উন্নমতমক িমবনাচ্চ অ্গ্রামধকার মদমচ্ছ।"  
  
অোম্বসমব্লী সদসে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল, অোম্বসমব্লী  বরিহর্ কবমটির (Assembly 
Transportation Committee) সভা বে, িম্বলম্বের্, "আমামদর রামজযর অ্মধবািীমদর জর্য প্রদত্ত 
পমরবহর্ পমরমষবা িমতি করা আমামদর জর্মগাষ্ঠীমক উজ্জীমবত কমর এবং অ্থননর্মতক প্রবতমির জর্য 
র্তুর্ িুমোগ ততমর করমত িাহােয কমর। এটি একটি মবমর্ময়াগ োর ফমি ইমতবাচক ফিাফি পাওয়া 
োমব।"  
  
তহমবি প্রাপ্ত 13টি প্রকমল্পর একটি পূণনাঙ্গ তামিকা মর্মচ ঘদওয়া হমিা:  
  
সাউদার্ন টিয়ার  

• 1.5 মমমিয়র্ একটি মচপ-িমক্রয় িংমোগমবহীর্ ভাডা িংগ্রহ মিমেম ক্রয় করার উমেমশয 
ব্রুম কাউমিমক।  

• 1.5 মমমিয়র্ পমরষ্কার-জ্বািার্ী হাইমির্ ট্রমি ও িহমোগী িরঞ্জাম ক্রয় করার উমেমশয 
চাউটাউকুয়া কাউমিমক।  

• 405,000 মামকন র্ র্িার একটি পমরষ্কার জ্বািার্ী তবদযুমতক বাি ক্রময়র উমেমশয টমপমকন্স 
কাউমিমক।  

  
র্র্ন কাবি  

• 980,078 মামকন র্ র্িার র্তুর্ মির্-ফুময়ি বাি এবং িম্পমকন ত িরঞ্জাম ক্রময়র উমেমশয 
িুইি কাউমিমক।  

• 300,000 মামকন র্ র্িার ফ্রাঙ্কমির্ কাউমিমক র্তুর্ পমরষ্কার-জ্বািার্ী বাি এবং এই িংক্রান্ত 
েন্ত্রপামত ক্রময়র উমেমশয।  

• 1.5 মমমিয়র্ মামকন র্ র্িার র্তুর্ মির্ ফুময়ি বাি এবং িম্পমকন ত িরঞ্জাম ক্রময়র উমেমশয 
ঘিি িমরন্স কাউমিমক।  

• 120,000 মামকন র্ র্িার মির্টর্ কাউমিমক বাি োেীমদর আশ্রয়মকন্দ্রমক প্রমতস্থাপর্ ও 
আধুমর্ক করার জর্য।  

  



 

 

লং আইলোন্ড  

• 1.5 মমমিয়র্ মামকন র্ র্িার একটি স্মাটন  টিমকটিং িংমোগমবহীর্ ভাডা আদায় পিমত ক্রময়র 
উমেমশয র্ািাউ কাউমিমক।  

  
পমাহক ভোবল  

• 135,000 মামকন র্ র্িার র্তুর্ মির্ ফুময়ি বাি এবং িম্পমকন ত িরঞ্জাম ক্রয় করার উমেমশয 
ঘলাভামভন ি শহরমক।  

• 149,500 মামকন র্ র্িার র্তুর্ পমরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর বাি এবং এই িংক্রান্ত িরঞ্জাম ক্রময়র 
উমেমশয ঘকাহামর কাউমিমক।  

  
হাডসর্ ভোবল  

• 3 মমমিয়র্ মামকন র্ র্িার ওময়েমচোর কাউমিমক পমরচ্ছন্ন জ্বািামর্র হাইমির্-ইমিকমট্রক 
বাি ক্রময়র উমেমশয।  

• 136,000 মামকন র্ র্িার পমরচ্ছন্ন জ্বািার্ীর তবদযুমতক োর্বাহর্ ক্রময়র উমেমশয উিোর 
কাউমিমক।  

  
 বিম বর্উইয়কন   

• 3 মমমিয়র্ মামকন র্ র্িার ঘমমট্রা ঘরমির কােমার ইর্ফরমমশর্ অ্যান্ড কমমউমর্মকশর্ 
মিমেমমর বমধনতকরণ করার উমেমশয র্ায়াগ্রা ফ্রমিয়ার ট্রান্সমপামটন শর্ অ্থমরটিমক (Niagara 
Frontier Transportation Authority)।  

  
###  
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