অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/7/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা লং আইলোন্ড মোকআর্ন ার বিমার্িন্দম্বর 8.4 বমবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর
আন্তঃম্বমাডাল স্থল পবরিহর্ সুবিধার জর্ে কাজ শুরুর ঘ াষণা কম্বরম্বের্

পবরিহর্ অিকাঠাম্বমাম্বে রাষ্ট্রীয় বিবর্ম্বয়াগ লং আইলোন্ডম্বক র্েু র্ িেিসার কাম্বে আম্বরা
আকষন ণীয় কম্বর েু লম্বে সাহায্ে কম্বর এিং উন্নয়র্ ও কমন সংস্থার্ িৃবির সুবিধা প্রদার্ কম্বর
জাবের অর্েেম ঘসরা ঘোট বিমার্িন্দর, লং আইলোন্ড মোকআর্ন ার বিমার্িন্দর িৃহত্তর বর্উ
ইয়কন ঘমম্বরাপবলটর্ বিমার্িন্দম্বরর সুবিধাজর্ক ভ্রমণ বিকল্প প্রদার্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ সাম াক কাউন্টির আইন্টিপ লং আইলযান্ড মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমর
8.4 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামরর আন্তঃমমাডাল স্থল পন্টরিহর্ সুন্টিধার কর্া ঘ াষণা কমরমের্। যাত্রী
ঘকন্টিক সুন্টিধা, যা ন্টিমার্িন্দমরর অ্িযাহত আধুন্টর্কীকরমণর অ্ন্টিমেদ্য অ্ংশ, ন্টর্উ ইয়কন ঘেট
ন্টডপাটনমমি অ্ ট্রান্সমপামটনশর্ (Department of Transportation, DOT) ঘর্মক 800,000 মান্টকনর্
ডলার অ্র্ুদ্ার্ এিং একটি 650,000 মান্টকনর্ ডলামরর এম্পায়ার ঘেট ঘডমভলপমমি অ্র্ুদ্ার্ দ্বারা
সমন্টর্নত। হািটি, যা ন্টিমার্িন্দমর পযনটকমদ্র প্রমিশান্টধকার উন্নত করমি, লং আইলযান্ড আঞ্চন্টলক
অ্র্ননর্ন্টতক উন্নয়র্ কাউন্টন্সমলর ঘকৌশলগত পন্টরকল্পর্ায় একটি ন্টিন্টর্ময়াগ ন্টহসামি ন্টিন্টিত হয় যা
অ্ঞ্চমলর প্রন্টতমযান্টগতা িৃন্টি করমি।
"ঘ ডামরল সমর্নমর্র দ্ী ন খরার মুমখ ন্টর্উ ইয়কন তার অ্িকাঠামমা পুর্ন্টর্ম
ন নাণ এিং পুর্রুজ্জীন্টিত
করমে, এিং এই প্রন্টতশ্রুন্টতর মামর্ হমে রামের ন্টিমার্িন্দরমক একন্টিংশ শতাব্দীমত ন্টর্ময় যাওয়া,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "লং আইলযান্ড মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমরর এই র্তু র্ ওয়ার্-েপ সুন্টিধা
ন্টর্উ ইয়কন ন্টসটি এিং লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর িযিসায়ী এিং পযনটকমদ্র একটি উন্নত এিং ন্টিমলাইর্
ভ্রমণ অ্ন্টভজ্ঞতা প্রদ্ার্ করমি।"
"মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমর একটি র্তু র্ স্থল পন্টরিহর্ সুন্টিধার কাজ শুরু লং আইলযামন্ডর একটি
র্তু র্ ঘগটওময়র প্রন্টতন্টর্ন্টধত্ব কমর," ঘলম্বের্োন্ট গভর্ন র কোবর্ ঘহাচু ল িম্বলর্। "আমামদ্র আঞ্চন্টলক
ন্টিমার্িন্দমরর আধুন্টর্কীকরণ আমামদ্র অ্র্র্য এিং বিন্টিত্রযময় ন্টর্উ ইয়কন ঘেট অ্ঞ্চমল িযিসা এিং
পযনটর্ িৃন্টির জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এিং মহামারী পরিতী ভন্টিষযমতর জর্য আমরা ন্টকভামি
আমগর ঘিময় ভামলা ভামি গম়ে তু লন্টে তার আমরকটি উদ্াহরণ।"

ঘেট পবরিহর্ বিভাম্বগর কবমের্ার মোবর ঘর্ম্বরস ঘডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা রাজযিযাপী
ন্টিমার্িন্দর পুর্ন্টর্নমনাণ এিং আধুন্টর্কীকরমণ অ্ভূ তপূিন ন্টিন্টর্ময়াগ কমরমের্, যা ন্টর্উ ইয়মকন র প্রন্টতটি
অ্ঞ্চমল অ্র্ননর্ন্টতক কাযনকলাপ িৃন্টির প্রধার্ প্রমিশদ্বার। লং আইলযান্ড মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমরর এই
সাম্প্রন্টতক ন্টিমার্িন্দর আধুন্টর্কীকরণ প্রকল্প পযনটকমদ্র জর্য একটি সমন্টিত স্থল আন্তঃমমাডাল
পন্টরিহর্ সুন্টিধা বতন্টর কমর যাত্রীমদ্র জর্য ন্টিমার্িন্দমরর অ্ন্টভজ্ঞতা িৃন্টি করমি যার মল সহমজ
গান্ট়ে ভা়ো, টযান্টি এিং িাস পাওয়া সহজ হমি।"
এম্পায়ার ঘেট ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং
ঘপ্রবসম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িন াহী কমন কেনা এবরক ঘজ. গাটনলার িম্বলর্, "র্তু র্ লং আইলযান্ড
মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দর পন্টরিহর্ হাি শুধুমাত্র আমামদ্র রামজযর ন্টিমার্িন্দমরর সিনমশষ যাত্রী
ঘকন্টিক উন্নয়মর্র প্রন্টতন্টর্ন্টধত্ব কমর র্া, িরং আঞ্চন্টলক অ্র্ননর্ন্টতক উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার িলমার্
অ্ঙ্গীকামরর প্রন্টতন্টর্ন্টধত্ব কমর। পন্টরিহর্ অ্র্ননর্ন্টতক প্রিৃন্টির একটি প্রধার্ িান্টলকাশন্টি, এিং ঘযসি
ন্টিন্টর্ময়াগ এই সুন্টিধাগুন্টলর উন্নয়র্ এিং আধুন্টর্কায়র্ কমর ঘসগুন্টল দ্ী নমময়াদ্ী িযিসান্টয়ক উন্নয়মর্
উৎসান্টহত কমর এিং রাজয জুম়ে লং আইলযান্ড এিং অ্ঞ্চমলর পযনটকমদ্র স্বাগত জার্ায়।"
মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমরর একটি ন্টিদ্যমার্ ভির্মক একটি ওয়ার্ েপ পন্টরিহর্ ঘকমি সংস্কার করা
হমি যামত ন্টিমার্িন্দমরর ঘভতমর এিং িাইমর ভ্রমমণর জর্য সি ধরমর্র পন্টরিহর্ িযিস্থা রাখা
যায়। এই র্তু র্ 12,000 িগন ু ট সুন্টিধা একটি ঘকিীভূ ত এলাকায় সকল ঘরিাল গান্ট়ে সুন্টিধার
জর্য ঘরন্টড এিং ন্টরটার্ন লট একন্টত্রত করমি এিং প্রধার্ টান্টমনর্ামলর িযামগজ দ্ান্টি এলাকা ঘর্মক
ভা়োর গান্ট়ের কাউিার স্থার্ান্তর করমি। ন্টিমার্িন্দমরর টযান্টি েযান্ড, িতন মামর্ িযামগজ দ্ান্টি
এলাকায় অ্িন্টস্থত, র্তু র্ পন্টরিহর্ সুন্টিধায় সরামর্া হমি, এিং ন্টিদ্যমার্ সাম াক কাউন্টি িাস েপ
প্রধার্ টান্টমনর্াল ঘরাডওময়র িাইমরর ঘলর্ ঘর্মক এই র্তু র্ সুন্টিধার একটি ন্টর্রাপদ্ স্থামর্ সরামর্া
হমি। ভা়োর গান্ট়ে প্রস্তুত লট এিং কাউিার, টযান্টি ন্টিমেতা, সাম াক কাউন্টি িাস েপ এিং লং
আইলযান্ড ঘরল শাটল েপ এখর্ ন্টিমার্িন্দমরর প্রধার্ টান্টমনর্াল ন্টিন্টডং এর প্রমিশদ্বার এিং প্রস্থামর্র
মমধয একটি সুন্টিধাজর্ক অ্িস্থামর্ অ্িন্টস্থত হমি। সম্পন্ন সুন্টিধায় এো়োও দ্ুই এন্টি পময়মির
সংমযাগকারী একটি আিৃত ওয়াকওময় অ্ন্তভুন ি করা হমি। ভ্রমণকারীরা তামদ্র ন্টর্জস্ব যার্িাহর্
ন্টর্মত িা ঘরমখ ঘযমত পারমির্ যা একটি স্বয়ংন্টেয় পন্টরিহর্ ঘসিার মাধযমম সরিরাহ করা হমত
পামর, যা ঘলান্টরডায় ঘিশ ন্টকেু যার্িাহমর্র দ্ী ন সময়িযাপী সরিরাহ কমর।
বসম্বর্টর মবর্কা আর. মার্টনম্বর্জ িম্বলর্, "লং আইলযান্ড, ন্টিমশষ কমর সাম াক কাউন্টির প্রন্টত
গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকার অ্ন্টিিল। আমরা ঘয সমময় আন্টে, অ্িকাঠামমামত ন্টিন্টর্ময়াগ কমনসংস্থার্
সৃন্টি এিং লং আইলযামন্ড পযনটর্ সম্প্রসারমণর মাধযমম আমামদ্র অ্র্নর্ীন্টতমক িাঙ্গা করমত সাহাযয
করমি। মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমরর ন্টিশাল সম্ভাির্া আমে যা অ্িশযই সমিনাচ্চ িযিহার করমত হমি
এিং আজমকর ঘ াষণাটি শুধুমাত্র সাম ামকর িান্টসন্দামদ্র জর্য র্য়, সমগ্র লং আইলযান্ড অ্ঞ্চমলর
জর্য সঠিক ন্টদ্মক একটি পদ্মেপ।"
সাম্ব াক কাউবন্টর এবিবকউর্টভ বেভ ঘিম্বলার্ িম্বলর্, "মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দর সাম াক
কাউন্টির ঘকিস্থমল অ্িন্টস্থত এিং যারা আমামদ্র অ্ঞ্চমলর যা ন্টকেু ঘদ্ওয়ার মত আমে তা আন্টিষ্কার

করমত িায় তামদ্র স্বাগত জার্ামর্ার জর্য একটি ঘগটওময় ন্টহমসমি কাজ কমর। এই ন্টিমার্িন্দমরর
আধুন্টর্কীকরণ এিং এটিমক একটি অ্তযাধুন্টর্ক ট্রার্ন্টজট হামি রূপান্তর করা লং আইলযামন্ড র্তু র্
িযিসা এিং পযনটকমদ্র আকষনণ করার ঘেমত্র ধাাঁধার একটি গুরুত্বপূণন অ্ংশ। আন্টম গভর্নর কুওমমামক
ধর্যিাদ্ জার্ামত িাই আমামদ্র পন্টরিহর্ অ্িকাঠামমামত তার অ্িযাহত ন্টিন্টর্ময়ামগর জর্য, যা
অ্র্ননর্ন্টতক কমনকাণ্ডমক উৎসান্টহত করমি, স্থার্ীয় িযিসায়ীমদ্র সমর্নর্ করমি এিং আমামদ্র অ্ঞ্চমলর
প্রন্টতমযান্টগতামূলক র্াকা ন্টর্ন্টিত করমি।"
ইসবলপ টাউর্ সুপারভাইজর অোর্বজ কারম্বপন্টার িম্বলর্, "আমরা ধারািান্টহকভামি মযাকআর্নার
ন্টিমার্িন্দমরর অ্িকাঠামমা আধুন্টর্কীকরণ এিং উন্নত করার জর্য কাজ করন্টে একটি িমৎকার
গ্রাহক অ্ন্টভজ্ঞতা প্রদ্ার্ এিং পুরাতর্ এলাকা এিং উপাদ্ার্ আধুন্টর্ক করার জর্য। গত িার িেমর,
50 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলামররও ঘিন্টশ মূলধর্ উন্নয়র্ প্রকল্প সম্পন্ন হময়মে অ্র্িা কাজ িলমে। এই
প্রধার্ সংস্কার প্রকল্প স্থার্ীয় করদ্াতামদ্র ন্টির্া খরি সম্পন্ন হময়মে এিং আমামদ্র ন্টিমার্িন্দর এিং
সম্প্রদ্ায়মক অ্মর্ক সুন্টিধা প্রদ্ার্ কমর।"
লং আইলোন্ড বরবজওর্াল ইকর্বমক ঘডম্বভলপম্বমন্ট কাউবিল (Long Island Regional Economic
Development Council, LIREDC) এর ঘকা-ঘচয়ারমোর্ ঘকবভর্ ল, লং আইলোন্ড
অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সভাপবে এিং হ স্ট্রা বিশ্ববিদোলম্বয়র ঘপ্রবসম্বডন্ট েু য়াটন রাবিম্বর্াউইৎজ িম্বলর্,
"মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দর এই অ্ঞ্চমলর অ্র্ননর্ন্টতক স্বামস্থযর জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন এিং একটি স্থামর্
ঘসিা এিং সুমযাগ-সুন্টিধা একন্টত্রত করার মাধযমম, পযনটকমদ্র একটি আধুন্টর্ক সুন্টিধা ন্টদ্ময় স্বাগত
জার্ামি যা ন্টর্রাপদ্, আমরা ঘকিীভূ ত এিং আরও সহমজ পন্টরভ্রমণ করা যামি। এটা আমরকটি
উপায় যার মাধযমম আমরা লং আইলযান্ডমক সিার কামে আমরা আকষনণীয় কমর তু লমত িাই, ঘসটা
ভ্রমমণর উমেমশযই আসা ঘহাক িা তামদ্র িযিসা এখামর্ স্থার্ার্র করার জর্যই ঘহাক।"
লং আইলযান্ড মযাকআর্নার ন্টিমার্িন্দমর আজমকর কাজ শুরু গত পাাঁি িেমর অ্ভূ তপূিন 316 ন্টমন্টলয়র্
মান্টকনর্ ডলামররও ঘিন্টশ সরাসন্টর রােীয় ন্টিন্টর্ময়ামগর পন্টরপূরক যা ঘেটিযাপী ন্টমউন্টর্ন্টসপাল
ন্টিমার্িন্দর সংস্কামর ন্টিন্টর্ময়াগ হময়মে ঘসই সি সুন্টিধার জর্য যা ন্টর্উ ইয়কন এিং ন্টর্উ জান্টসনর
িন্দর কতৃন পে (Port Authority of New York and New Jersey) কতৃন ক পন্টরিান্টলত র্য়।
রামের ন্টিন্টর্ময়ামগর মমধয রময়মে িৃহত্তর ঘরামিোর আন্তজন ান্টতক ন্টিমার্িন্দর,ন্টসরান্টকউস হযার্কক
আন্তজনান্টতক ন্টিমার্িন্দর, এলন্টমরা কন্টর্নং আঞ্চন্টলক ন্টিমার্িন্দর, প্ল্যাটসিাগন আন্তজন ান্টতক ন্টিমার্িন্দর,
ইর্াকা টম্পন্টকন্স আন্তজনান্টতক ন্টিমার্িন্দর, এিং অ্যালমিন্টর্ আন্তজন ান্টতক ন্টিমার্িন্দর সহ ন্টিমার্িন্দর
আধুন্টর্কায়মর্ 200 ন্টমন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলার। ভাল ঘিতমর্র এমরার্টিকযাল সম্পন্টকনত কমনসংস্থার্ সৃন্টি
ো়োও, এই অ্তযাধুন্টর্ক ন্টিন্টর্ময়াগ র্কশা, যাত্রী সুন্টিধা এিং গ্রাহক অ্ন্টভজ্ঞতা িৃন্টির মমধয উদ্ভাির্,
ঘটকসইতা এিং ন্টস্থন্টতশীলতা অ্ন্তভুন ি কমরমে। এই তহন্টিল জর্ এ ঘকমর্ন্টড আন্তজন ান্টতক ন্টিমার্িন্দর
এিং লাগান্টডনয়া ন্টিমার্িন্দর উভময়র 21 ন্টিন্টলয়র্ মান্টকনর্ ডলার িযময়র র্িায়র্ এিং আধুন্টর্কায়মর্
ঘযাগ কমর।
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