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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পুর্গন ঠর্ পবরকল্পর্ায় কমন ক্ষমতা পবরমাম্বপর মাধ্েম্বম দায়িদ্ধতার বর্ম্বদন ে বদম্বয়
মমম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাম্বটনের্ অম্ব াবরটির (METROPOLITAN TRANSPORTATION
AUTHORITY, MTA) মিার্ন অফ বর্ম্বরক্টরম্বদর কাম্বে বিঠি বলম্বেম্বের্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ MTA ব ার্ন অ্ ডর্মরক্টরসমে তামের পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্ায় োজ
বেষ েরার তাডরখ এ ং েমনক্ষমতার পডরমাপ অ্ন্তভুন ক্ত েরার জর্য এেটি ডিঠি ডিমখমের্।

ডিঠিটির সম্পূর্ন

াতন া ডর্মি বেওয়া হি:

প্রাপেঃ MTA পডরিাির্া ব ার্ন
আমামে আপর্ামের প্রাথডমে পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্া সম্পমেন অ্ গত েরা হময়মে। আডম ইডতমমযযই
মন্ত য েমরডে বে িূ ডান্ত পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্াটি MTA-র এেটি প্রযার্ াডে থাো ড ষময়র
বমাোড িা েরা, তা অ্পডরহােন; বেমর্, ডসমেমম গৃহহীমর্র সংখযা ৃডি।
প্রাথডমে পুর্গনঠর্
সমাডির তাডরখ
পামর এই প্রস্তা টি
এটা গুরুত্বপূর্ন বে

পডরেল্পর্ায় এেটি গুরুতর ভু িও আমে এ ং তা হি এই বে এমত বোর্ োেন
া েমনক্ষমতা পডরমামপর য স্থা বর্ই। পডরেল্পর্াটি াস্ত ায়মর্ েুই ের িাগমত
বে ি সম্পূর্ন পডরেল্পর্া সমাডির সামথ সম্পডেন ত হমিই গ্রহর্মোগয হম । ডেন্তু,
অ্ড িমে উমেখমোগয অ্গ্রগডত সম্পন্ন েরা আ েযে।

পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্াটিমত সা ওময় অ্যােের্ প্ল্যামর্ (Subway Action Plan) গত েুই ের যমর বে
পাঠ, পন্থা এ ং পিডতগুডি ইডতমমযযই িিমে এ ং োেনের প্রমাডর্ত হময়মে, তা অ্ িের্ েরা এ ং
প্রাডতষ্ঠাডর্েীেরর্ অ্ন্তভুন ক্ত। MTA-র োজ হি ইডতমমযযই বে অ্গ্রগডত সম্পন্ন হময়মে তা িাডিময়
োওয়া এ ং বে ডসমেমগুডি োজ েমর মি প্রমাডর্ত, তা অ্ িের্ েরা। সা ওময় অ্যােের্
প্ল্যার্টি MTA আমিাতন্ত্রমে এডডময়মে বেন্দ্রীয়েৃ ত উপর বথমে ডর্মি হমার্ য স্থাপর্ার দ্বারা,
রামজযর েমনেতন ামের সরাসডর সহায়তা এ ং াইমরর ঠিোোমরর যাপে য হামরর সাহামেয। েডেও
ডেেু অ্ডতডরক্ত আডথনে সংস্থার্ অ্ যাহত থােম এ ং রামজযর েমনেতন ারা এখর্ও সহায়তা েরম ,
MTA-র য স্থাপর্ার এখর্ সম্পূর্নভাম জডডত হওয়া আ েযে। োয়ভার এখর্ MTA-র উপর
প্রেৃ তই োেনের য স্থাপর্ার ডসমেম োেনের েরা এ ং বসই স োজ সম্পাের্ েরা ো তারা
আমগ েরমত যথন হময়মে।

িিমার্ সা ওময় অ্যােের্ প্ল্যার্ পিডতগুডিমে প্রাডতষ্ঠাডর্েীেরর্ েরা োডাও MTA বে এই েমরর
শুরুমত প্রর্য়র্ েরা আইডর্ সংস্কারমে অ্ড িমে াস্ত াডয়ত েরমত হম । MTA ব ার্নমে অ্ েযই এই
সংস্কারগুডি োেনের েরমত হম , র্া হমি তারা আইর্ িঙ্ঘমর্র োময় পডম । ড মামপর প্রমিষ্টা
এ ং সংস্কার, োর ব াষর্া েরা হময়মে অ্থ া ইডতমমযযই ো িিমে, তার অ্গ্রগডত হওয়া আ েযে।
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ভাডা ফাাঁডে বেওয়া এ ং েমী ডর্রাপত্তা টাস্কমফাসন ব াষর্া েরা হময়মে এ ং েময়ে
সিামহর মমযয এটি সম্পূর্নরূমপ িািু হময় োওয়ার েথা ডেি।
বেমর্র গডত ও ডর্রাপত্তা টাস্কমফামসনর ব াষর্া েরা হময়ডেি োর েময়ে মামসর মমযয
োজ সম্পন্ন েরার েথা ডেি। ।
বষ্টের্ এ ং গাডড পডরষ্কার েরার াইমরর বভন্ডমরর োজ এই েমরর বেমষর মমযয
সম্পূর্ন হ ার েথা ডেি।
যথন "সময় এ ং উপডস্থডত" ডসমেমমর প্রডতোমরর জর্য াময়ামমডেে ডর্ভাইস ইর্েি
েরা ডতর্ মামসর মমযয সম্পন্ন হ ার েথা ডেি।
বেমর্র র্যাডভমগের্ ডসমেমমর জর্য র্তু র্ ড মেতামের এ ং র্তু র্ প্রেুডক্তমে আেৃ ষ্ট
েরার জর্য এেটি েমর্নি বটেডর্ওর্ (Cornell Technion) ের্ফামরন্স বসমেেমরর
মমযয েরার েথা ডেি।
ফমরর্ডসে অ্ডর্ট এ ং েযাডপটাি প্ল্যার্ ডরডভউ ব ার্ন (Capital Plan Review
Board) আইর্ দ্বারা াযযতামূিে ডেি এ ং এখর্ িিমার্ হওয়া উডিত। এই
আইমটমগুডি সম্পন্ন র্া হওয়া পেনন্ত র্তু র্ েযাডপটাি প্ল্যার্ ততডর েরা োম র্া।
অ্র্ুরূপভাম "খারাপ ঠিোোর" াে বেওয়ার প্রডেয়া আইর্ দ্বারা াযযতামূিে েরা
হময়মে এ ং েডে ইডতমমযযই বসটি াস্ত ায়র্ র্া েরা হময় থামে, তাহমি MTA আইর্
িঙ্ঘর্ েরমে।
োন্সমপাটন ওয়ােন াসন ইউডর্য়র্ (Transport Workers Union, TWU) ইউডর্য়র্ িু ডক্তর
বময়াে বেষ হময় বগমে এ ং এেটি র্তু র্ িু ডক্ত সম্পােমর্র উমেমেয আমিাির্ার জর্য
বিয়ারমযার্ ফময় সরাসডর োয় ি থােম র্। র্তু র্ িু ডক্তর আমিাির্ার এেটি
অ্পডরহােন উপাোর্ হি সফি স্বাযীর্ ঠিোোমরর েমন পন্থার উপায়, য স্থা, পিডত
এ ং সরঞ্জাম য হার েরা অ্ িের্ েরম ডের্া তা ডর্যনারর্ েরা।
র্তু র্ প্রডতভা ডর্ময়ামগর বক্ষমে MTA-র অ্তযন্ত খারাপ ইডতহাস আমে। "র্তু র্ েমী"
এ ং সাম্প্রডতেতম জ্ঞার্ বে বোর্ও সংস্থার জর্য অ্পডরহােন। পডরেল্পর্াটির জর্য
িীফ োন্সফরমমের্ অ্ডফসার, িীফ অ্পামরটিং অ্ডফসার, সামপাটন সাডভন স বহর্,
বোয়াডিটি অ্যাডসউমরন্স পডরিািে, গম ষর্া ও উন্নয়র্, সংগ্রহ, মার্ সম্পে, এেটি
অ্ক্ষমতার উপমেষ্টা এ ং তথয প্রেুডক্ত পডরিািমের প্রময়াজর্। অ্গ্রগডত শুরু েরার
জর্য এই র্তু র্ পেগুডি অ্পডরহােন এ ং আডম ুঝমত পাডর বে পডরেল্পর্া হি ডতর্
মামসর তামের ডর্ময়াগ েরা।

তা োডাও, িু ডান্ত পডরেল্পর্ায় গৃহহীর্তার সংেমটর অ্ড িমে বমাোড িা েরা আ েযে।
এই সেি ড ষময় ব ামর্নর সেসযমের শুযু আইর্ী, ড শ্বাসমোগযতার োয় আমে, তাই র্য়, MTA-র
ডর্মেন ের্ার জর্য তামের ডর্ডেন ষ্ট ড মেেজ্ঞতাও তামের আমে। MTA ডর্মজই ডর্মজমে সংস্কার েরম

র্া। এই অ্োেনের সংস্কৃ ডত েী নোি যমর বগমথ আমে। আমিাতন্ত্র পডর তন মর্র ড মরাডযতা েমর এ ং
ডস্থতা স্থা জায় রাখমত িায়। সংস্কার বে ি এেটি ডহরাগত উৎস বথমে আমস। এই োরমর্
আইর্ পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্াটির োডয়ত্ব ব ামর্নর উপর র্যাস্ত েমরমে। এই ব ামর্নর োজ পুর্গনঠর্
পডরেল্পর্া াস্ত ায়র্ েরার প্রডতও প্রসাডরত। সা ওময় অ্যােের্ প্ল্যার্ সফিতা িাভ েমরমে ো
MTA-র য স্থাপর্া ও আমিাতন্ত্রমে অ্ডতেম েরমত বপমরমে। এেইভাম , পুর্গনঠর্ এ ং রূপান্তরর্
শুযু আমিাতমন্ত্রর প্রডতমরামযর অ্ডতেম েমরই সম্পন্ন েরা োম ।
আডম ডর্ডিত বে আপডর্ সম্মত হম র্ বে MTA-র পুর্গনঠমর্র জর্য স বিময় িযামিডঞ্জং োজগুডি
েযাডপটাি প্রেল্পগুডির দ্বারাই উপস্থাপর্া েরা হময়মে । আমার মমত, অ্সুড যার সম নাচ্চ মাো এমের
দ্বারা উপস্থাডপত হয়: ইে সাইর্ অ্যামেস, 2য় অ্যাডভডর্উ সা ওময় এেমটর্ের্, িারটি র্তু র্ ব্রঙ্কস
বেের্, ব িমন্ট বেের্, LIRR ডদ্বতীয় এ ং তৃ তীয় েযােL বের্ টামর্ি ইতযাডে। এই প্রেল্পগুডি
পৃথেভাম পডরিাির্া েরা হম োমত প্রডতষ্ঠার্টির ক্ষমতা অ্ডভভূ ত হময় পমড। আডম েযাডপটাি
প্রেল্পগুডিমত MTA-র ক্ষমতার সম্পূরে ডহমসম োজ েরার জর্য রামজযর েমনেতন ামের েরমত
ি । স্পষ্টতই ব ার্নমে এই প্রেল্পগুডির ভামিাভাম তত্ত্বা যার্ েরা উডিত। পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্ার
র্জর বেন্দ্রীভূ ত রাখা হম প্রাডথডমে অ্পামরের্ মযামর্জমমন্ট ডসমেমমর উপর। এটি রমেট ড জ্ঞার্
র্য়, রং প্রাথডমে প্রময়াগ এ ং তার াস্ত ায়র্। তম , MTA-র েী নস্থায়ী যথনতা হি োেনেরভাম
ডর্য়ন্ত্রর্ ও পডরিাির্া েরার অ্ক্ষমতা।
িূ ডান্ত পুর্গনঠর্ পডরেল্পর্ার ডর্ডেন ষ্ট মার্েণ্ড, তাডরখ, পডরমাপমোগয েমনক্ষমতার সূিে এ ং সময়মরখা
থােমত হম ।
আডম ডর্ডিত বে আডিেপাটনর্াসন (AlixPartners) া বোর্ও ড শ্বাসমোগয য স্থাপর্ার পরামেনোতা
সম্মত হম র্ বে বোর্ও ডর্ডেন ষ্ট ব ঞ্চমােন োডা এেটি রূপান্তরর্ পডরেল্পর্া এ ং ডর্ডেন ষ্ট ডর্মেন েে
োডা সাড নে সাংগঠডর্ে েমনক্ষমতা পডরেল্পর্া ড বজার অ্িীে েল্পর্া মাে। িূ ডান্ত পডরেল্পর্ায়
এখামর্ আমিাির্া েরা ড ষয়গুডির জর্য সমাডির তাডরখ, এ ং পুর্গনঠমর্র জর্য ডর্ডেন ষ্ট আইমটম
অ্ন্তভুন ক্ত েরা উডিত।
সমগমখমপ িমত বগমি, সা ওময় অ্যােের্ প্ল্যামর্র অ্সাযারর্ হস্তমক্ষপগুডি বটেসই র্য়, তম তামের
েখর্ও প্রময়াজর্ হ ার েথাও ডেি র্া। েডে MTA তার প্রাথডমে োজগুডি েরত, তাহমি 2017
সামির সংেট েখমর্া টমতা র্া।
ডর্উ ইয়েন াসীরা ব ডে ভাডা, বটাি এ ং অ্সুড যা সহ এই ডসমেমম বোটি বোটি মাডেন র্ র্িার
ড ডর্ময়াগ েমরমের্। ডর্উ ইয়েন াসীরা হু তযেন যমরমের্। MTAবে অ্ড িমে অ্ েযই সা ওময়
অ্যােের্ প্ল্যামর্র অ্গ্রগডত অ্ যাহত রাখমত হম । আডম আপর্ামে আপর্ার মাডসে ডমটিং,
পেনম ক্ষমর্র সময়সীমা, বেষ েরার তাডরখ এ ং সমাডির হামর ড স্তাডরত আপমর্ট েরুর্ তার
সুপাডরে েরডে। াস্ত ায়র্ েডে বহাাঁিট খায় া সময়সূিী বথমে ডপডেময় থামে, তাহমি জর্সাযারমর্র
পমড জার্ার বিময় এখর্ই জার্ার অ্ডযোর আমে।

আডম ভড ষযত র্ীডত এ ং বপ্রাগ্রামমর ডসিান্তগুডিমে জার্ামর্ার জর্য েয় মামসর মমযয MTA-র
অ্গ্রগডতর পূর্ন মূিযায়র্ েরার জর্য ি ।
আর স্থার্ বর্ই েু নি েমনক্ষমতার জর্য অ্জুহাত, রাজর্ীডত, র্াটে, ডির পাাঁঠা খাডা েরার, া
তা সহয েরার। হয় মযামর্জমমন্ট তার োজ সম্পন্ন েরম র্ র্য়ত তারা তামের স নজর্ীর্ েতন ম য
হম র্।
ড র্ীত,
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা
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