
 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ওয়ার্ল্ন  ট্রেড ট্রেন্টার (WORLD TRADE CENTER, WTC) োইট 5 এর জর্ে 
প্রস্তাির্ার অর্ুম্বরাধ (REQUEST FOR PROPOSAL, RFP) জার্াম্বর্ার ট্র াষণা ট্রের্, ওয়ার্ল্ন  ট্রেড 

ট্রেন্টার কোম্পাে েম্পন্ন করার ট্রেম্বে এটি একটি গুরুত্বপণূন পেম্বেপ  
  

RFP োইট 5 এর জর্ে িাবণবজেক ও বমশ্র-িেিহার উভম্বয়র প্রস্তাির্ার অর্ুম্বমাের্ ট্রেয়, পমূ্বিন ট্রেটি 
ডম্বয়ম্বে িোাংক ভিম্বর্র অিস্থার্ বিল  

  
পাম্বেনল (Parcel) বর্উ ইয়কন  বেটির অত্েন্ত প্রত্োবেত্ উচ্চ মাম্বর্র উন্নয়র্ েুম্বোগ  

  
প্রস্তাির্া জমা ট্রেয়ার ট্রেষ ত্াবরখ 20 ট্রেম্বেের 2019 - RFP ট্রেখুর্ এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা ঘের্ ঘে এখর্ েইুটি অ্র্ুন্নত ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার 
পামেনমের একটি ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার োইট 5 এর উন্নয়মর্ প্রস্তাবর্ার অ্র্ুমরাধ পাঠামর্া োমব। 
ফাইর্যান্সিয়াে ন্সডন্সিমের (Financial District) ঘকন্দ্রস্থমে ন্সেবাটিন  পামকন র েরােন্সর েন্সিমণ অ্বন্সস্থত 
33,000 বগন ফুমটর েটটি ডজর্ খামর্মকরও ঘবন্সি োবওময় োইর্ ও ঘপাটন  অ্থন্সরটি োি-হাডের্ 
(Port Authority Trans-Hudson, PATH) ঘের্ ন্সেমেম ঘথমক প্রমবিমোগয ো ঘোয়ার 
মযার্হাটামর্র র্তুর্ উন্নয়মর্র জর্য বযন্সতক্রমী েুমোগ কমর তুমেমে। এই ঘ াষণা ন্সর্উ ইয়মকন র 
অ্থনর্ীন্সতমক চাঙ্গা করা ও ঘেমেম্বর 11 আক্রমণ ঘথমক ঘোয়ার মযার্হাটামর্র পুর্রুদ্ধার অ্বযাহত 
রাখার জর্য গভর্নর কুওমমার ঘে প্রমচষ্টা তামক এন্সগময় ন্সর্ময় োয়।  
  
"প্রায় আঠার বের আমগ, ন্সর্উ ইয়কন বােীগণ ঘোয়ার মযার্হাটার্মক েবনকামের িন্সিিােী কমর 
পুর্গনঠর্ করার জর্য অ্ঙ্গীকার কমরন্সেে এবং এখর্ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার োইট 5 এর জর্য উন্মিু 
প্রস্তাবর্ার অ্র্ুমরামধর মাধযমম, আমরা ঘেই অ্ঙ্গীকামরর বযাপামর ভামো ন্সকেু করা অ্বযাহত 
রাখন্সে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি চাকন্সরর েুমোগ েৃন্সষ্ট করমব, অ্থননর্ন্সতক প্রবৃন্সদ্ধমক 
বান্সিময় ঘেমব এবং ডাউর্টাউমর্র পুর্ন্সর্নমনাণ েম্পন্ন করার কামজ আমামেরমক আমরা একধাপ এন্সগময় 
ন্সর্ময় োমব ো এই োমজন্সডর মুমখ ন্সর্উ ইয়মকন র োহে ও েঢ়ৃ েংকমল্পর প্রন্সতফের্  টামব।"  
  
এই োইটটি পূমবনর ডময়মচ বযাংক ভবমর্র ঘকন্দ্রস্থে ন্সেে ঘেটি ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার আক্রমমণর েময় 
বযাপকভামব িন্সতগ্রস্ত হয়। এম্পায়ার ঘেট ঘডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) 
এর অ্ঙ্গ প্রন্সতষ্ঠার্ ঘোয়ার মযার্হাটার্ ঘডমভেপমমন্ট কমপনামরির্ (Lower Manhattan Development 
Corporation, LMDC) 2004 োমে োইটটি ক্রয় কমর এবং 2011 োমে ন্সবন্সর্মনাণ ঘকৌিে ন্সর্ণনয়, 
ভাঙর্ ও খর্র্ কাজ েম্পন্ন কমর - এই কামজ ইউ.এে. ন্সডপাটন মমন্ট অ্ব হাউন্সজং এন্ড আরবার্ 
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ঘডমভেপমমন্ট (U.S. Department of Housing and Urban Development) এর অ্র্ুোমর্র 
মাধযমম অ্থনায়র্ করা হয়। LMDC ও ঘপাটন  অ্থন্সরটি অ্ব ন্সর্উ ইয়কন  ও ন্সর্উ োন্সজন  ঘেৌথভামব 
োইট 5 প্রস্তাবর্ার অ্র্ুমরাধ (RFP) জান্সর করমে ঘেখামর্ একটি বান্সণন্সজযক বা ন্সমশ্র বযবহামরর 
প্রকমল্পর মাধযমম োইটটি বন্ধক বা ক্রয় ও পরু্ন্সর্নমনাণ করার জর্য একটি উন্নয়র্ েমের অ্মেষণ করা 
হমে। RFP-ঘত েমবনাচ্চ 1.345 ন্সমন্সেয়র্ ঘজান্সর্ং বগনফুট ও 900 ফুট উচ্চতা পেনন্ত উন্নয়মর্র আহ্বার্ 
করা হমে োর জর্য প্রস্তাবর্া জমাোমর্র ঘিষ েময় 20 ঘেমেম্বর 2019।  
  
ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার োইটটি পন্সরচাের্াকারী ঘজর্ামরে প্রমজে প্ল্যার্ (General Project Plan, 
GPP) মূেত পামেনমে একটি বান্সণন্সজযক অ্ন্সফে ভবমর্র কল্পর্া কমরমে। আমিপামির অ্ঞ্চমে অ্ন্সফমের 
জায়গার োম্প্রন্সতক অ্ন্তঃপ্রবাহ এবং কন্সমউন্সর্টিমত আবােমর্র চান্সহোমক প্রন্সতফন্সেত কমর, RFP-ঘত 
- প্রময়াজমর্ GPP-ঘত পন্সরবতন র্ আর্য়মর্র েম্ভাবযতা েহ বান্সণন্সজযক ও ন্সমশ্র বযবহামরর প্রস্তাবর্া 
উভয়টিই গৃহীত হয়। আবান্সেক বযবহামরর প্রস্তাবকারী ঘেমকামর্া প্রকমল্প অ্বিযই অ্র্োইমটর োশ্রয়ী 
মূমেযর ইউন্সর্ট অ্ন্তভুন ি থাকমত হমব ো ন্সর্উ ইয়মকন র বাধযতামূেক অ্ন্তভুন ন্সিমেূক আবাের্ কমনেূন্সচ 
(Mandatory Inclusionary Housing program) এর োমথ েঙ্গন্সতপণূন।  
  
এম্পায়ার ট্রেট ট্রডম্বভলপম্বমন্ট এর ট্রপ্রবেম্বডন্ট, প্রধার্ বর্িনাহী কমনকত্ন া এিাং কবমের্ার হাওয়াডন  
ট্রেমবি িম্বলর্, "11 ঘেমেম্বর ন্সেে ন্সর্উ ইয়মকন র অ্র্যতম েবমচময় কামো ন্সের্ এবং ঘেই বের 
ঘথমক, আমরা ঘোয়ার মযার্হাটার্মক পরু্ন্সর্নমনাণ করার জর্য কমঠার পন্সরশ্রম কমরন্সে। এই RFP 
প্রকাি এই প্রমচষ্ঠাগুমোমত একটি গুরুত্বপূণন মাইেফেক।"  
  
ট্রপাটন  অথবরটির এবিবকউটিভ বডম্বরক্টর বরক কটর্ িম্বলর্, "ন্সর্উ ইয়কন  ন্সেটির খুব প্রতযান্সিত এই 
উচ্চ মামর্র উন্নয়র্ েুমোমগর মাধযমম আমরা এন্সগময় ঘেমত ঘপমর আর্ন্সিত। এই কযাম্পেমক ন্সর্মনাণ 
এোকা ঘথমক একটি প্রাণবন্ত, কমনচঞ্চে স্থার্ ন্সহমেমব প্রকাি করার জর্য ন্সবগত বের ধমর আমরা 
অ্েময পেমিপ হামত ন্সর্ময়ন্সে এবং এই িূর্য পামেনমের উন্নয়র্ এই চেমার্ রূপান্তমরর পরবতী ধাপ।"  
  
ট্রলায়ার মোর্হাটার্ ট্রডম্বভলপম্বমন্ট কম্বপনাম্বরেম্বর্র ভারপ্রাপ্ত েভাপবত্ ডোবর্ম্বয়ল বেবর্এম্বলা 
িম্বলর্, "LMDC ও ঘপাটন  অ্থন্সরটি এর মমধয একটি ফেপ্রেূ কামজর েম্পমকন  ন্সবেযমার্ আমে - এবং 
োইট 5 এর উন্নয়মর্ এন্সগময় োওয়া এই ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার োইট পুর্ন্সর্নমনামণর ঘিমে আমরকটি 
গুরুত্বপূণন ধাপ। LMDC গভর্নমরর কামে তার ঘর্তৃমত্বর জর্য এবং কন্সমউন্সর্টির কামে তামের মতামত 
ও ধধমেনর জর্য কৃতজ্ঞ। আমরা ঘপাটন  অ্থন্সরটি, স্থার্ীয় ন্সর্বনান্সচত কমনকতন া এবং ন্সর্বনান্সচত 
ঘডমভেপামরর োমথ এই প্রন্সক্রয়ার অ্গ্রগন্সতমত একমোমগ কাজ করার জর্য অ্ধীর আগ্রমহ আন্সে।"  
  
RFP এর প্রকাি এক বের েময় ন্সর্ময়মে েখর্ ঘপাটন  অ্থন্সরটি ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার োইমট বি বি 
প্রকল্পগুমো েম্পন্ন হমত এবং েী নন্সেমর্র পমি থাকা ন্সর্মনাণ কামজর পুর্রারম্ভ হমত ঘেমখমে। এক বের 
আমগ এই মামে, টাওয়ার 3 ঘখাো হময়মে এবং 50 িতাংমির ঘবন্সি ইজারা ঘেওয়া হময়মে। টাওয়ার 
3 ঘখাোর পরপরই, ঘপাটন  অ্থন্সরটি এই োইমট প্রমবি বািামত পথচারীমের জর্য ঘড ন্সিট ও 
ঘকাটন েযান্ড্ট ওময় খুমে ঘেয় - প্রথম বার 1970 োমে আেে ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার ন্সর্মনামণর পর 
এই ন্সিটগুমো খুমে ঘেয়া হময়ন্সেে। ইমতামমধয, টাওয়ার 4 েমূ্পণনভামব ইজারা ঘেওয়া হয় এবং একটি 
ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার 83 িতাংি ইজারা ঘেওয়া েম্পন্ন হয়। ন্সেেভারমেইর্ প্রপাটিন জ (Silverstein 



Properties) ন্সর্য়ন্সিত টাওয়ার 2 োইটমক ভন্সবষযমত একটি বান্সণন্সজযক অ্ন্সফে টাওয়ার করার জর্য 
ন্সর্ধনারণ করা হময়মে, একজর্ প্রধার্ ভািটিয়ার জর্য ভন্সবষযমতর বাজার চান্সহোর উপমর ন্সর্ভন রকারী 
এর ন্সর্মনামণর মাধযমম।  
  
2018 োমে গভর্নর কুওমমা কতৃন ক েম্পান্সেত একটি চুন্সির পর ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার কযাম্পাে - 
ঘরার্ার্ল্ ও. ঘপমরেমযার্ পারফন্সমনং আটন ে ঘেন্টার - (Ronald O. Perelman Performing Arts 
Center) - এ অ্র্যতম েবনমিষ ন্সেগমর্চার কাঠামমার ন্সর্মনাণ চেমার্ রময়মে। পারফন্সমনং আটন ে 
ঘেন্টার 2021 োমের মমধয ঘখাোর পন্সরকল্পর্া করা হয় এবং একটি র্মর্ীয়, অ্তযাধুন্সর্ক স্থামর্ 
1,000 এরও অ্ন্সধক ঘোক বেমত পারমব। োইট 5 RFP ও পারফন্সমনং আটন ে ঘেন্টার ঘোয়ার 
মযার্হাটার্ ঘডমভেপমমন্ট কমপনামরিমর্র বি বি েম্পান্সেত কামজর প্রন্সতন্সর্ন্সধত্ব কমর, ঘেটি ঘোয়ার 
মযার্হাটার্মক পুর্রুজ্জীন্সবত করার জর্য এবং ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টার কযাম্পামের পুর্ন্সর্নমনামণর জর্য 
কময়ক বের ধমর কাজ কমরমে।  
  
2019 োমের প্রথম পাাঁচ মামে, ঘপাটন  অ্থন্সরটি ঘোয়ার মযার্হাটামর্র এই োইটমক ন্সবন্সভন্ন ধরমর্র 
োংসৃ্কন্সতক ও ধিন্সল্পক স্থাপর্ার মাধযমম একটি গন্সতিীে স্থামর্ রূপান্তমরর জর্য এর অ্েময উমেযাগ 
চেমার্ ঘরমখমে। গত েইু বের ধমর অ্কুোর প্ল্াজার বন্সহরাঙ্গমর্ কােনক্রম পন্সরচাের্াকারী 
ন্সগ্রর্মামকন টমক িীতকামে প্রন্সত মঙ্গেবামর অ্কুোমের অ্ভযন্তমর আর্য়মর্র জর্য এই এমজন্সি জার্ুয়ান্সরমত 
ওময়েন্সফমর্ল্ ঘোগোর্ কমরমে। ঘফব্রুয়ান্সরমত, ঘপাটন  অ্থন্সরটি ও ওময়েন্সফর্ল্ ইয়ার অ্ব েয ন্সপগ 
(Year of the Pig) উেোপমর্র জর্য 60-খমের এন্সিয়ার্ কােচারাে ঘেন্টার ন্সেম্ফন্সর্ (Asian 
Cultural Center Symphony) এবং একটি েুর্ার ন্সর্উ ইয়ার োয়র্ ডাি (Lunar New Year 
Lion Dance) এর মাধযমম পারফরমযাি েহ ওয়ার্ল্ন  ঘেড ঘেন্টামর েবন প্রথম চান্দ্র র্ববষন (Lunar 
New Year) উেোপমর্র জর্য অ্ংিীোর হময়মে। এবং এন্সপ্রমে েুিরামষ্টর েবমচময় বি োপ্তান্সহক 
উন্মিু খােয বাজার স্মরগযােবাগন (Smorgasburg) 25 অ্মোবর পেনন্ত এই োইমট প্রন্সত শুিবার 
োপ্তান্সহক েন্সক্রয়করণ শুরু কমরমে। এই ন্সগ্রমে, অ্েংখয উমেযাগ পন্সরকন্সল্পত হময়মে, োর মমধয আমে 
ন্সেবাটিন  পামকন  মুন্সভ র্াইট, প্রাইড মার্থ (Pride Month) প্রেিনর্ী এবং 2019 র্ারী ন্সবশ্বকাপ 
প্রেিনর্ী পাটিন  (2019 Women's World Cup)।  
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