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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্তু র্ বিলমন্ট পাকন এবরর্ার কাজ শুরু করম্বের্ গভর্ন র কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন আইলোন্ডার্ন রা (New York Islanders) এই বমৌেম্বম 28টি বগম বেম্বে র্ার্াউ
কম্বলবর্য়াম্বম (Nassau Coliseum) - যা হল আম্বগ যা পবরকবিত বেল তার বেম্বয় 7টি বিবে
বর্মন াণ কাজ 10,000 কমন র্ংস্থার্ ততবর করম্বি এিং অর্ন নর্বতক কাযন কলাম্বপ 2.7 বিবলয়র্ মাবকনর্
ডলার উৎপাদর্ করম্বি
হালর্াগাদ করা প্রকম্বির বরন্ডাবরং এোম্বর্ পাওয়া যাম্বি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন আইল্যান্ডার্নমের, জাতীয় হনর্ ল্ীগ (National Hockey
League, NHL) র্নমশর্ার গযানর বেইটমযার্, স্থার্ীয় বর্তা ও হনর্ র্মর্নর্মের নর্ময় নর্উ ইয়র্ন
আইল্যান্ডামর্নর 1.3 নেনল্য়র্ মানর্ন র্ ডল্ামরর বেল্মন্ট পামর্ন র নরমডমভল্পমমমন্টর বর্ন্দ্রস্থল্ বেল্মন্ট
পামর্ন র্তু র্ এনরর্ামত র্াজ শুরু র্রার জর্য ব াগ নেময়মের্। এোডা গভর্নর কুওমমা ব াষণা
র্মরমের্ টিমটি 2019-2020 বমৌর্ুমম র্ার্াউ বভমটরামর্র বমমমানরয়াল্ র্নল্র্ীয়ামম 28টি নর্য়নমত
বমৌর্ুমমর বেল্া বেল্মত র্ম্মত হময়মে, া পূমেন পনরর্নিত বেল্ার তু ল্র্ায় র্াতটি বেনশ। এই
ব াষণাগুমল্া বেল্মন্ট পার্ন মর্ এর্টি নিনময়ার বপাটনর্ এেং আনতমর্য়তার গন্তমেয পনরেতন র্ র্রার
জর্য ল্ং আইল্যামন্ডর অ্র্নর্ীনতমত শনি ব াগার্র জর্য গভর্নমরর িমেষ্টামর্ আরও বেনশ েনল্ষ্ঠ র্মর।
"আইল্যান্ডার্নরা ল্ং আইল্যামন্ডর অ্ংশ - এেং আজ আমরা এই েল্ এেং তামের ভিমের িাপয
অ্তযাধুনর্র্ োর্স্থার্ গমড বতাল্া শুরু র্রনে, এই অ্ঞ্চমল্র অ্র্নর্ীনতর জর্য র্ময়র্ হাজার র্মনস্থার্
এেং র্ময়র্ বর্াটি টার্া উৎপাের্ র্রার র্ামর্ র্ামর্", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই বমৌর্ুমম
র্নল্র্ীয়ামম আমরা র্াতটি আইল্যান্ডার্ন বেল্ার র্ামর্ র্ামর্ ভিরা তামের নিয় েল্মর্ বেোর জর্য
আমরা বেনশ র্ুম াগ পামে এেং েুই েেমরর মমধয তামের র্তু র্ োর্ায় াওয়ার জর্য িময়াজর্ীয়
ভরমেগ ততনর র্রমে। অ্েমশমষ এই ির্িটি মূল্ত েুটি মহার্ ল্ং আইল্যান্ড ঐনতহযর উপর নভনির
উপর গমড বতাল্ার র্ম্বমে - বেল্মন্ট পার্ন এেং েযা আইল্যান্ডার্ন- এেং এমেমর আমগর বেময়ও
আরও অ্র্াধারণ র্মর বতাল্ার র্ম্পমর্ন ।"
"বেল্মন্ট পামর্ন র্তু র্ এনরর্ার নর্মনাণ আইল্যান্ডার্নমের োর্স্থার্ পুর্নর্নমনাণ র্রমে, আমরা বেনশ ক্রীডা
ও অ্র্ুষ্ঠার্ র্মর্নর্ র্রমে এেং এই অ্ঞ্চমল্ েশনর্ার্ী েৃনি র্রমে", বলফম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্

বহােু ল িম্বলর্। "এই উমেেম াগয ির্িটি এর্টি ক্রীডা গন্তেয নহমর্মে বেল্মন্ট পার্ন মর্ স্থাপর্ র্রমে
ও র্ময়র্ হাজার র্মনর্ংস্থার্ ততনর র্রমে এেং ল্ং আইল্যামন্ডর অ্র্ননর্নতর্ নক্রয়ার্ল্াপ োডামে।"
বর্উ ইয়কন আইলোন্ডাম্বর্ন র র্হ-মাবলক জর্ বলম্বডবক িম্বলর্, "আমরা আমামের নেশ্বস্ত ভিমের র্ামর্
এই ঐনতহানর্র্ নের্টি উে াপর্ র্নর এেং গভর্নর কুওমমামর্ ধর্যোে জার্াই, ন নর্ শুরু বর্মর্
বেল্মন্ট পার্ন এনরর্া ির্িটিমর্ র্মর্নর্ র্মরমের্। আইল্যান্ডার্নরা এই ফ্রাঞ্চাইনজর মাইল্ফল্মর্
বপৌৌঁোমর্ার জর্য নর্েনানেত র্মনর্তন া এেং আমামের র্ম্প্রোয়মর্ ধর্যোে জার্ায়।"
NHL কবমের্ার গোবর বিেমোর্ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীর্ারেিতা, আত্মনর্মেেমর্র ও
েশনমর্র জর্য আইল্যান্ডামর্নর ভিরা এর্টি নেশ্বমামর্র োর্স্থার্ পামের্ া এই েমল্র িাপয। েযা
আইল্যান্ডার্নরা ল্ং আইল্যামন্ডর অ্ন্তগনত এেং এই ফ্রাঞ্চাইনজর ভনেষযৎ অ্নেশ্বার্যরর্ম উজ্জ্বল্।"
নডমর্ম্বর 2017-এ ব াষণা র্রা বেল্মন্ট পুর্নেনর্াশ ির্ি বেল্মন্ট পামর্ন 43 এর্মরর স্বি-েযেহৃত
পানর্ন ং ল্টমর্ এর্টি নিনময়ার বপাটনর্ ও আনতমর্য়তার গন্তমেয পনরণত র্রমে, ার মমধয র্ার্মে
নর্উ ইয়র্ন আইল্যান্ডার্ন হনর্ েমল্র এেং অ্র্যার্য অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য এর্টি র্তু র্ 19,000-নর্ট
এনরর্া, এর্টি 250-র্ী বহামটল্, এর্টি অ্তযাধুনর্র্ নরমটল্ নভমল্জ ও অ্নফর্ ও র্নমউনর্টি বপর্
অ্ন্তভুন ি। এোডাও, ির্মির বডমভল্পার - নর্উ ইয়র্ন বেল্মন্ট পাটনর্ার্ন - পাশ্বনেতী র্ম্প্রোময়র েুটি
স্থার্ীয় পামর্ন র উন্ননতর্াধর্ও র্রমে।
এর্টি উদ্ভাের্ী পােনল্র্-িাইমভট পাটনর্ারনশমপর মাধযমম, বডমভল্পাররা এর্টি র্তু র্ পূণনর্াল্ীর্ ল্ং
আইল্যান্ড বরল্ বরাড বেশমর্র অ্র্নায়র্ র্রমত র্াহা য র্রমে এল্মমন্ট — া িায় 50 েেমরর
মমধয ির্ম র্তু র্, পূণন র্মময়র (Long Island Rail Road, LIRR) েপ। এই র্তু র্ বেশর্টি
াত্রীমের পূেন ও পনিম উভয় বর্মর্ই র্তু র্ এনরর্া, বহামটল্, এেং েুেরা গ্রামম িমেশ র্রমত বেমে,
ল্ং আইল্যামন্ডর দ্বীপোর্ীমের জর্য র্তু র্ এর্টি াতায়ামতর নের্ি িোর্ র্রার র্ামর্।
2021-2022 হনর্ মরর্ুমমর জর্য র্তু র্ এনরর্াটি র্ময় মত বশষ হওয়ার র্র্া। আগামী েুই েের
ধমর এনরর্া, বহামটল্ ও েুেরা গ্রাম নর্মনামণর ফমল্ 10,000 র্মনর্ংস্থার্ র্ৃনষ্ট হমে ও অ্র্ননর্নতর্
নক্রয়ার্ল্ামপ 2.7 নেনল্য়র্ মানর্ন র্ ডল্ার উৎপাের্ হমে েমল্ আশা র্রা হমে। 2024 র্ামল্র মমধয
এই ির্মির মাধযমম 3,200টি র্তু র্ পূণনর্াল্ীর্ োকুনর টিনর্ময় রাো, োনষনর্ অ্র্ননর্নতর্ র্া নর্ল্ামপ
858 নমনল্য়র্ মানর্ন র্ ডল্ার উৎপাের্ র্রা এেং র্তু র্ োনষনর্ র্র রাজমস্ব ল্ক্ষ্য ল্ক্ষ্য মানর্ন র্
ডল্ার উৎপাের্ র্রমে েমল্ আশা র্রা হমে।
এম্পায়ার বেে বডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, বপ্রবর্ম্বডন্ট ও
বর্িন াহী কমন কতনা এবরক বজ. গােনলার িম্বলর্, "ব অ্র্াধারণ র্ুনেধাগুনল্ ল্ং আইল্যামন্ড নর্ময়
আর্মে এই ির্ি তার জর্য আমরা গনেনত - োর্নর এেং র্তু র্ র্র রাজস্ব বর্মর্ দ্বীপোর্ীমের
জর্য এর্টি স্থায়ী গৃহ - এেং আজ এর র্াজ শুরু র্রমত বপমর আমরা অ্তযন্ত আর্নিত। এই
ির্িটি এর্টি উন্মুি, শির্মর্ন র্হম ানগতামূল্র্ িনক্রয়ার মধয নেময় বগমে, এেং আনম স্বীর্ার

র্রমত োই বর্ই র্ে নর্উ ইয়র্ন োর্ীমের ারা অ্ংশগ্রহণ র্মরমের্, োমর্ বেল্মমন্ট এর্টি ভামল্া
িমজক্ট ততনর র্রমত র্াহা য র্মর, ার জর্য আমরা র্োই গনেনত হমত পানর।"
2019 অ্মক্টােমর শুরু র্মর আইল্যান্ডাররা NYCB ল্াইমভ 28টি নর্য়নমত নর্জর্ বগম বেল্মত র্ম্মত
হময়মে, া র্ার্াই বভটারান্স বমমমানরয়াল্ র্নল্নর্য়ামমর (Nassau Veteran's Memorial Coliseum)
আোর্স্থল্, 2019-2020 হনর্ নর্জমর্র র্ময় — া এর আমগ ব ানষত বগমমর র্ংেযার বেময়
র্াতটি বেনশ। বমাট 2019-2020 মরর্ুমমর টিমমর নর্য়নমত নর্জর্ বহাম বগমমর্র 68 শতাংশ এের্
র্নল্নর্য়ামম বেল্া হমে। এই ভেমর্ বেট-ফামন্ডড আপমগ্রমডশমর্র মাধযমম 6 নমনল্য়র্ মানর্ন র্
ডল্ামরর র্ারমণ র্নল্নর্য়ামম বেল্মত পারমে েল্টি। 2018 র্ামল্র জার্ুয়ানর মামর্ গভর্নর
কুওমমা ঘ োষণো র্মরর্ ব আইল্যান্ডাররা ল্ং আইল্যামন্ড নফমর আর্মের্ নর্ধনানরত র্মময়র নতর্ েের
আমগ, পমর ব াষণা র্মরর্ ব েল্টি 20টি বগম বেল্মে — ো বমাটামুটি তামের নর্য়নমত মরর্ুমমর
অ্মধনর্ বহাম বগমর্ বেল্মে — ল্ং আইল্যামন্ড।
িায় েুই েের ধমর, এম্পায়ার বেট বডমভল্পমমন্ট এেং নর্উ ইয়র্ন বেল্মন্ট পাটনর্ার্ন (New York
Belmont Partners) এেং তামের অ্যানফনল্ময়ট, নর্উ ইয়র্ন এনরর্া পাটনর্ার্ন (New York Arena
Partners) - া োনল্নং ইকুইটি (Sterling Equities),, স্কট মাল্নর্র্ গ্রুপ (Scott Malkin
Group) এেং ওর্ নভউ গ্রুমপর (Oak View Group) মমধয এর্টি ব ৌর্ উমেযাগ, — বেল্মন্ট
নরমডমভল্পমমন্ট িমজক্টমর্ (Belmont Redevelopment Project ) পনরোনল্ত র্মরমে এর্টি র্ম ার
ও স্বে পােনল্র্ নরনভউ িনক্রয়ার মাধযমম, ার মমধয রময়মে 12টি জর্র্ভা ও শুর্ানর্ এেং স্থার্ীয়
র্ংগ র্ ও বের্মহাল্ডারমের র্মঙ্গ র্ময়র্ ডজর্ তে র্। স্থার্ীয় র্মনর্তন া, র্নমউনর্টি বমম্বার এেং
ির্মির র্নমউনর্টি অ্যাডভাইজনর র্নমটির (Community Advisory Committee) র্াে বর্মর্ িাপ্ত
নর্মেশমর্ ধর্যোে, ির্িটি িনতটি প ান মল্াের্ার পুর্রােৃনিমত উন্নত হময় উম মে - ার েূ ডান্তটি হল্
র্তু র্ এল্মন্ট ল্ং আইল্যান্ড বরইল্মরাড (Long Island Rail Road, LIRR) বেশর্ ব াগ হওয়া।
এই গ্রীমে, আমগ, এই ির্িটি এম্পায়ার বেট বডমভল্পমমন্ট বোডন অ্ফ নডমরক্টর্ন (Empire State
Development Board of Directors), ফ্রাঞ্চাইনজ ওভারর্াইট বোডন (Franchise Oversight
Board) এেং পােনল্র্ অ্মর্ানরটিজ র্মরাল্ বোমডনর (Public Authorities Control Board) র্াে
বর্মর্ তার র্রর্ারী অ্র্ুমমাের্ বপময়মে।
গভর্নর কুওমমা পমে আর্ীর্ হোর পর ব ল্ক্ষ্য ল্ক্ষ্য ডল্ার ল্ং আইল্যমন্ড নেনর্ময়াগ র্রা হময়মে
বেল্মন্ট নরমডমভল্পমমন্ট তার র্ম্পুরমর্র র্াজ র্মরমে - অ্ঞ্চল্টির নেশ্বমামর্র নশক্ষ্াগত এেং
গমেষণামূল্র্ িনতষ্ঠার্গুনল্মর্ র্মর্নর্ র্মর, ডাউটাউর্গুনল্মর্ পুর্রুনিেীত র্মর, র্ৃ নষ, নর্মনাণ এেং
জীে নেজ্ঞামর্র নেভাগগুনল্মর্ উন্নত র্মর, পনরর্া ামমামর্ উন্নত র্মর এেং ল্ং আইল্যামন্ডর প ট
ন র্
নশমি নেনর্ময়াগ র্মর। এই িনতশ্রুনতগুনল্মর্ ধর্যোে, ল্ং আইল্যমের বের্ারমের হার 2011 র্ামল্র
জুমর্ 7.1% বর্মর্ 3.1% এ োৌঁনডময়মে এই েের, এেং প নটমর্র েযয় 20% এর বেনশ বেমড হময়মে
িায় 6 নেনল্য়র্ মানর্ন র্ ডল্ার। ব 28 নমনল্য়র্ প নটর্ িনত েের ল্ং আইল্যামন্ড আমর্র্ 75,000
এর বেনশ র্মনর্ংস্থামর্ র্হায়তা র্মরর্।

বর্ম্বর্ের বলরয় কমবর িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা, িমজক্ট নিনন্সপাল্ এেং নর্উ ইয়র্ন আইল্যান্ডারমের
িনত আমার অ্নভর্ির্ বেল্মন্ট পার্ন বডমভল্পমমন্ট িমজমক্টর িনত আপর্ামের েৃঢ় অ্নঙ্গর্ারেিতার
জর্য। আমরা আজ এোমর্, এই রুপান্তরণর্ারী ির্মির র্াজ শুরু র্রমত বপমরনে, এর্টি নেন্তাশীল্
এেং র্হম ানগতামূল্র্ িনক্রয়ার জর্য া অ্নধোর্ী, িেিা এেং র্ম্প্রোময়র অ্ংশীোরমের নর্ময়ানজত
র্মরমে। আনম নেমশষভামে এর্টি পূণন বর্ো িোমর্ র্ক্ষ্ম LIRR বেশর্ ততনর, স্থার্ীয় রাস্তার জর্য
এর্টি েযাপর্ ট্রানফর্ িশমর্ বর্ৌশল্ এেং আমামের স্থার্ীয় অ্নধোর্ীমের জর্য ক্রর্ আইল্যান্ড
পার্ন ওময় এেং জীের্ধারমণর উপ ুি মজুরী র্হ োর্রীনতনর হোর িনত উন্মুে হময় রময়নে।"
বর্ম্বর্ের আন্না এম. কাপলার্ িম্বলম্বের্, "আজমর্র র্াজ শুরুর িনক্রয়া এর্টি েযাপর্ এেং েনল্ষ্ঠ
পনরর্ির্া িনক্রয়ার েূ ডান্ত ফল্ ার ফমল্ এর্টি আমামের স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনতমর্ র্মর্নর্ র্মর,
আমামের র্নমউনর্টিমত নেনর্ময়াগ র্মর, এেং দ্বীপোর্ীমের নর্মজর োনডমত নফনরময় নর্ময় আমর্ এমর্
এর্টি ির্ি ততনর হময়মে। আনম গভর্নর কুওমমা, এম্পায়ার বেট বডমভল্পমমমন্টর (Empire State
Development, ESD)-এর র্মী এেং র্র্ল্ র্নমউনর্টির র্ের্যমের ধর্যোে জার্াই, ারা এই
ির্মির জর্য নর্মেশ র্মরমের্ এর্টি েনল্ষ্ঠ র্মর্াপর্র্মর্ অ্ংশ নর্ময়, এেং এর্র্ামর্ র্াজ র্মরমের্
নর্নিত র্রার জর্য ব এই ির্িটি ির্ৃ তই ল্ং আইল্যামন্ডর জর্য উন্নয়র্ নর্ময় আর্মে।"
বর্ম্বর্ের েড কাবমর্বি িম্বলর্, "বেল্মন্ট পার্ন পুর্র্নেীর্রণ ির্ি র্ম্প্রোয় এেং ল্ং আইল্যামন্ডর
জর্য - এর্টি গ
ু ান্তর্ারী ির্ি হময় ও ার জর্য িস্তুত। আমামের অ্ঞ্চমল্র এই অ্তযােশযর্
নেনর্ময়াগ নেমর্াের্, োনণজয ও অ্র্ননর্নতর্ উন্নয়মর্র জর্য এর্টি হাে নহমর্মে বেল্মন্টমর্ রূপান্তনরত
র্রমে এেং আমামের নিয় আইল্যান্ডার্নমের োনডমত নর্ময় আর্মে। এই রূপান্তরমূল্র্ ির্মির র্াফল্য
নর্নিত র্রমত পাশ্বনেতী র্ম্প্রোয়গুনল্র র্মঙ্গ র্াজ োনল্ময় াওয়ার জর্য উন্মুে র্ার্ল্াম।"
অোম্বর্েবল র্দর্ে ক্লাইড ভোম্বর্ল িম্বলর্, "বেল্মন্ট পামর্ন র পাশ্বনেতী র্ম্প্রোয়গুনল্ নেমশষ র্মর
ইোর্ন কুইন্স এেং এল্মন্ট েী ননের্ ধমর নেন্তাশীল্ অ্র্ননর্নতর্ উন্নয়র্ এেং ট্রার্নজমট নেনর্ময়াগ
র্ামর্া র্মর আর্মে — এেং ঠির্ বর্টাই এই ির্িটি র্ৃনষ্ট র্রমে। র্তু র্ র্মনর্ংস্থার্, র্তু র্
অ্র্ননর্নতর্ নক্রয়ার্ল্াপ, এেং র্তু র্ র্ুম াগ-র্ুনেধা া এই ির্িটি ততনর র্রমে তার জর্য আমরা
উচ্ছ্বনর্ত এেং গভর্নর কুওমমামর্ তাৌঁর েশনর্ ও বর্তৃ মের জর্য ধর্যোে জার্ানে আজ এটা
োস্তোনয়ত র্রার জর্য।"
র্ার্াউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "এই র্ামজর শুরু এর্টি মাইল্ফল্র্ া
র্ার্াউ র্াউনন্টর জর্য র্তু র্ এর্ ুগমর্ নেনিত র্মরমে। র্া পাওয়ার ভূ নমমর্ নেোয় জার্ার্ আমরা আোর েৃনি পানে এেং ভনেষযমতর জর্য ততনর হনে। এোমর্ বেল্মমন্ট বহার্, র্তু র্ হামে
বহার্, আমামের পুর্রুনিেীত ডাউর্টাউমর্ বহার্, ো আমামের র্াউনন্ট জুমড র্তু র্ ট্রার্নজট-মুেী
উন্নয়র্ই বহার্ - আমরা র্ার্াউ র্াউনন্টমর্ জীের্ াপর্ র্রার, র্াজ র্রার এেং নেমর্ােমর্র জর্য
এর্টি িাণেন্ত জায়গা ততনর র্রার িমেষ্টামর্ হযাৌঁ েল্নে। অ্র্ননর্নতর্ র্ুম াগমর্ হযাৌঁ, এর্টি উন্নত
র্েনজর্ীর্ পনরেহণ নর্মেমমর্ হযাৌঁ, এেং এোমর্ আইল্যান্ডার্নমের বেল্ামর্ হযাৌঁ েল্নে, ব োমর্ তামের
ির্ৃ ত স্থার্। বেল্মমন্টর এই উন্নয়র্ আমামের জর্য নতর্টি গুরুেপূণন উমেশয িাপ্ত র্রমেেঃ আমামের

অ্র্নর্ীনতমর্ োনডময় বতাল্া, আমামের র্েনজর্ীর্ পনরেহণ বর্টওয়ার্ন ির্ানরত র্রা, আমামের
আইল্যান্ডারমের োনডমত নফনরময় নর্ময় আর্া -- া র্ার্াউ র্াউনন্টর জর্য এর্টি হযাটনট্রর্ হমে।"
েহর হোম্পবেম্বডর র্ুপারভাইজার লরা বগম্বলর্ িম্বলর্, "আনম র্ন্তুষ্ট ব আনম বর্ই র্ুপারভাইজর
ব NY আইল্যান্ডারমের নফনরময় আর্ার র্ময় স্বাগত জার্ামো এেং িোরণা অ্েযাহত রােমো ামত
র্নমউনর্টি বেনর্নফটগুনল্ িোর্ র্রা হয় এেং পাশ্বনেতী র্ম্প্রোময়র জর্য িভােগুনল্ িশনমত র্রা
ায়।"
বর্উ ইয়কন বরবর্ং অোম্বর্াবর্ম্বয়েম্বর্র (New York Racing Association, NYRA) বর্িন াহী কমন কতনা
এিং র্ভাপবত বডভ ও'রুকন িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন আইল্যান্ডারমের বেল্মন্ট পামর্ন স্বাগত জার্ামত বপমর
আমরা উৎফু ে। এই ির্িটি এের্ এেং ভনেষযমত অ্গনণত র্তু র্ ইয়র্ন োর্ীমের জর্য োকুনর এেং
অ্র্ননর্নতর্ র্ুম াগ র্ৃনষ্ট র্রমে এেং েশমর্র পর েশর্ ধমর বেল্মন্ট পামর্ন র্মরামেডমের বেৌমডর
র্াফমল্য অ্েোর্ রােমে।"
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