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গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমার বিিৃবি  
  
  
"এই স োমবোর আমম একটি আইন স্বোক্ষর কররমি যো সমররোপমিটোন রোন্সরপোটট  অথমরটি 
(Metropolitan Transport Authority, MTA) সবোরডট র জনয 30 এ জিুোই এর মরযয একটি পুনর্টঠন 
পমরকল্পনো অনুরমোদন করো বোযযতোমূিক করর।  ময় ীমো আক্রমণোত্মক হরিও, আমরো বহু মো  এটি 
 ম্পরকট  কথো বরিমি এবং যোত্রী এবং করদোতোরদর যরথষ্ট মবিম্ব হরয়রি এবং  োমরনর পথ আমোরদর 
কোরি স্পষ্ট।  
  
 োবওরয় অযোকশন প্ল্যোনটি (Subway Action Plan) ম রেরমর বযথটতো এবং প্ররয়োজনীয় 
 ংরশোযনমূিক পদরক্ষপগুমি প্রদশটন করররি। পনুর্টঠন পমরকল্পনোর জনয আবশযক  মোযোনগুমি 
প্রোমতষ্ঠোমনকীকরণ করো।  ময় এবং উপমিমত, প্রমতররোযমূিক রক্ষণোরবক্ষণ, ম র্নোি সমরোমত, ক্রয়, 
আর তোর  োরথ র্োম়ি এবং সেশন পমরষ্কোর করোর মরতো মদর্টিোয়ী বযবিোপনো ম রেরমর বযথটতোগুমি 
অবশযই ঠিক কররত হরব এবং শীর্টিোনীয় সপশোদোররদর দ্বোরো পমরচোমিত কররত হরব। রোন্সরপোটট  
ওয়োকট ো ট ইউমনওন (Transport Workers Union, TWU) কততট ক সপ্রমরত একটি  োম্প্রমতক মচঠি 
তোত্ক্ক্ষমণক, মবস্ততত র্মত  ীমো এবং মনরোপত্তো পযটোরিোচনোর প্ররয়োজনীয়তো মনরদটশ করর, এবং তোর 
 োরথ ম র্নোিগুমির যথোযথ ও মনরু্ট ি র্মত পুনমবটরবচনো করো, যোর ফরি সরন অপোররটররো 
সকোনরকমর্োরব জমরমোনোর  ম্মুখীন নো হরয় র্মত  ীমো সমরন চিরত পোররন। এবং এই উন্নমতগুমি 
অমবিরম্ব করো প্ররয়োজন। স গুমির প্রর্োব রুপোন্তরণকোরী হরব।  
  
 োবওরয় অযোকশন প্ল্যোরনর হস্তরক্ষপণ, মনমিতর্োরব ফিোফিগুমির উন্নমত করররি। কমটক্ষমতো আর 
র্োরিো হরয়রি।  োম্প্রমতক আইনত  ংস্কোর - মনমটোণ প্রকল্পগুমির জনয মডজোইন মবরের বযবহোর, 
খোরোপ ঠিকোদোররদর বজট ন, পুুঁমজর বোরজট পযটোরিোচনোর প্রমক্রয়ো, স ন্ট্রোি মবজরন  মডমিক্ট (Central 
Business District) সটোমিং দ্বোরো  মমথটত নতুন 15 মবমিয়ন ডিোর অথটোয়ন, র্ো়িো ফোুঁমক  ংক্রোন্ত 
পমরকল্পনো, 500 জন অমতমরক্ত মনউ ইয়কট  ম টি পমুিশ মডপোটট রমন্ট (New York Police 
Department, NYPD) এবং MTA পমুিশ মনরয়োর্ করো - এগুমি শুযু ম রেম আররো র্োরিো করর 
তুিরব।  
  
পুনর্টঠন পমরকল্পনোটিরক অবশযই এই পোঠগুমির আনষু্ঠোমনকীকরণ কররত হরব যোরত অমজট ত অগ্রর্মত 
বজোয় রোখো যোয় এবং আররো অগ্র র করো যোয়।  োবওরয় অযোকশন প্ল্যোরনর 836 মমমিয়ন মোমকট ন 
ডিোর মনরয়োজন সয খরচ করো হরয়রি তোর  োরথ সযন পুনর্টঠন পমরকল্পনোটি  োমঞ্জ যপূণট হয়, এবং 
আমরো যো মশরখমি তো অন্তরু্ট ক্ত কররত আমোরদর  ংিোটিরক অবশযই পুনরোয় মডজোইন কররত হরব। 
আর মপমিরয় জোপো হরব নো।"  
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