অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/9/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বিলমন্ট পাম্বকন র্তু র্ আইলোন্ডার্ন এবরর্ার "টবপিং অফ" ব াষণা কম্বরম্বের্

িেবিগত অর্ন ায়ম্বর্ 1.3 বিবলয়র্ মাবকনর্ ডলাম্বরর ইউবিএর্ এবরর্া বর্উ ইয়কন আইলোন্ডার্ন ম্বের
জর্ে স্থায়়ী আিার্র্ বিম্বর্ম্বি কাজ করম্বি
এই প্রধার্ বর্মন াণ মাইলফলক র্িকাম্বর, প্রকল্প 2021-22 জাত়ীয় িবক ল়ীগ বমৌর্ুম্বমর আম্বগ ব ালার
র্ময়র্ূচ়ী অর্ুযায়়ী চলম্বে -- COVID-19 মিামার়ী বিঘ্ন র্ম্বেও
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ বেলমন্ট পামকন নর্উ ইয়কন আইলযান্ডার্নমের র্তু র্ োন়ি ইউনেএর্
এনরর্ার "টনপিং অ্ফ" ব াষণা কমরমের্। এম্পায়ার বেট বেমভলপমমন্ট (Empire State
Development, ESD) বোমেনর বেয়ারমযার্ নেমভর্ এম বকামের্ এেিং ভারপ্রাপ্ত কনমশর্ার এনরক
গাটনলার জাতীয় েনক লীগ (National Hockey League, NHL) কনমশর্ার গযানর বেটমযার্ এেিং
আইলযান্ডার্নমের র্ে-মানলক জর্ বলমেনক ব াগ োর্ কমরর্ র্তু র্ এনরর্ার উপমর র্মেনাচ্চ ইস্পামতর
নেম স্থাপর্ করমত, া প্রকমের জর্য একটি প্রধার্ নর্মনাণ মাইলফলক নের্ামে নেনিত, া COVID19 মোমারী নেঘ্ন র্মেও 2021-2022 জাতীয় েনক লীগ বমৌর্ুমমর আমগ ব ালার র্ময়র্ূেী অ্র্ু ায়ী
েলমে।
"আইলযান্ডার্নরা লিং আইলযামন্ডর েল এেিং তামের ভক্তমের মমধয এ ামর্ একটি স্থায়ী োন়ি তামের
প্রাপয। আজ, আমরা এমক োস্তমে পনরণত করার জর্য আমরকটি প্রধার্ পেমেপ গ্রেণ করনে,
র্
র্কল নর্উ ইয়কন োর্ীমের জর্য একটি উজ্জ্বল ভনেষযৎ গম়ি বতালা েমে," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলম্বের্। "নর্উ ইয়মকন , আমরা োরোর বেন ময়নে ব প্রনতকূলতা র্মেও আমরা ে়ি প্রকে
র্রেরাে করমত পানর- এেিং কমরার্াভাইরার্ মোমারী র্ম্পনকন ত নেলমের মুম , বেলমন্ট েল এই
রূপান্তরমূলক প্রকেমক র্ময়র্ূেী অ্র্ু ায়ী রা ার জর্য এনগময় এমর্মে। এই এনরর্া আমামের
অ্র্নর্ীনতমক োঙ্গা করমে এেিং এটা প্রমাণ -- ইস্পাত এেিং কিংনিমট- ব নর্উ ইয়কন এই র্িংকট
বর্মক আমরা ভামলা ভামে গম়ি তু লমে।"
"আজ 2021-22 বমৌর্ুমম আইলযান্ডার্নমের বোম ওমপর্ামরর াত্রার আমরকটি উমে ম াগয পেমেপ
নেমর্মে নেনিত করা েময়মে," NHL কবমের্ার গোবর বিটমোর্ িম্বলর্, "কারও- নেমশষ কমর
আইলযান্ডার্নমের নেশ্বস্ত র্মর্নকমের তর র্ইমে র্া তেণ র্া েলটি েমৎকার ইউনেএর্ এনরর্ার
েরমফর উপর বেট কমর। ইমতামমধয, আমরা আইলযান্ডার্নমের মানলক েট মালনকর্ এেিং জর্
বলমেনক, ওক নভউ গ্রুপ এেিং গভর্নর কুওমমার স্বপ্ন বেম নেনিত েময়নে, এেিং ব ভামে তারা
একর্ামর্ কাজ কমরমের্ বর্ই স্বপ্নমক োস্তমে পনরণত করার জর্য- এমর্নক এই অ্নস্থর র্মময়ও
র্ময়র্ূেী অ্র্ু ায়ী কার কমরমের্।"

"ইউনেএর্ এনরর্া কনমউনর্টি এেিং নর্উ ইয়মকন র অ্র্নর্ীনতর জর্য আশার আমলা নেমর্মে কাজ করমত
বপমর গনেনত," আইলোন্ডার্ন র্ি-স্বত্বাবধকার়ী জর্ বলম্বডবক িম্বলম্বের্। "গভর্নর কুওমমার েশনর্,
অ্র্াধারণ র্মর্নর্ এেিং অ্েময অ্ঙ্গীকার ো়িা আজমকর মাইলফলক র্ম্ভে নেল র্া।"
বেলমন্ট পামকন র ইউনেএর্ এনরর্া 2021-2022 বমৌর্ুম বর্মক শুরু েওয়া নর্উ ইয়কন আইলযান্ডার্নমের
োন়ি েমে এেিং এটি 1.3 নেনলয়র্ মানকন র্ েলামরর বেলমন্ট পাকন পুর্ঃউন্নয়র্ প্রকমের বকন্দ্রনেন্দু,
ার মমধয রময়মে একটি বোমটল, অ্নফর্ বস্পর্ এেিং নেশ্বমামর্র নরমটইল নভমলজ। এই প্রকমের র্ামর্
নমমল, বমট্রপনলটার্ ট্রান্সমপামটনশর্ অ্র্নরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)
এলমমন্ট একটি র্তু র্ লিং আইলযান্ড বরল বরাে (Long Island Rail Road, LIRR) বেশর্ নর্মনাণ
করমে - েশমকর পর েশক র্মময়র মমধয নর্নমনত প্রর্ম র্তু র্, পূণন কালীর্ LIRR বেশর্।
বেশমর্র বেশীরভাগ রে এনরর্া বেমভলপার দ্বারা েযনক্তগতভামে অ্র্নায়র্ করা েমে। নর্উ ইয়মকন
COVID-19 েূ ়িান্ত প নাময় বপৌৌঁোমর্ার পর এনরর্ার নর্মনাণ কাজ েুই মামর্র জর্য নেলনেত েয় এেিং
অ্প্রময়াজর্ীয় েযের্া েন্ধ কমর বেওয়া েয়, নকন্তু এ র্ র্ময়র্ূেী অ্র্ু ায়ী নফমর এমর্মে।
ESD বিাম্বডনর বচয়ারমোর্ বিম্বভর্ এম. বকাম্বির্ িম্বলর্, "বেলমন্ট প্রকে লিং আইলযামন্ড অ্র্ননর্নতক
প্রেৃনিমক োনলত করমে এেিং নর্উ ইয়কন আইলযান্ডার্নমের োন়ি োকার জর্য একটি নেশ্বমামর্র র্ুনেধা
প্রোর্ করমে, এেিং এই গুরুত্বপূণন মাইলফলকটি অ্র্াধারণ অ্গ্রগনতর একটি প্রমাণ। গভর্নমরর
বর্তৃ মত্ব, নর্উ ইয়কন বেট র্ারা রাজযজুম়ি ঐনতোনর্ক প্রকমের নেমক এনগময় ামে া কমনর্িংস্থার্
র্ৃনি করমে, আমামের অ্র্নর্ীনতমক এনগময় নর্ময় ামে এেিং মার্ুমষর জীেমর্ পনরেতন র্ আর্মে।"
ESD এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং বপ্রবর্ম্বডন্ট ও মম্বর্ার়্ীত প্রধার্ বর্িন াি়ী কমন কতনা এবরক
গাটনলার িম্বলর্, "ESD বেলমন্ট পামকন ব নেশাল অ্গ্রগনত েময়মে তা নর্ময় গনেনত এেিং উমেনজত,
র্ ইউনেএর্ এনরর্া র্ম্পূণন েওয়ার পমর্ এক ধাপ এনগময় ামে। গভর্নর কুওমমার েশনর্ এেিং
বর্তৃ মত্বর কলযামণ, আইলযান্ডার্নমের র্তু র্ োন়ি দ্রুত োস্তমে পনরণত েমে- া েী ননেমর্র েনক
ভক্তমের নু শ করমে এেিং অ্নতনরক্ত োকনর এেিং কর রাজস্ব প্রোমর্র মাধযমম অ্র্ননর্নতক েৃনি
প্রোর্ করমে া লিং আইলযামন্ডর অ্র্নর্ীনতমক উপকৃ ত করমে।"
"নর্উ ইয়মকন র র্েতম নপ্রনময়ার বস্পাটনর্ এেিং নেমর্াের্ বভর্ুযর র্ামর্ নর্মজমের জন়িত করমত বপমর
আমরা গনেনত," র্র্ন ওম্বয়ল এর বপ্রবর্ম্বডন্ট ও প্রধার্ বর্িন াি়ী কমন কতনা মাইম্বকল ডাউবলিং িম্বলর্।
"গভর্নর কুওমমার বর্তৃ মত্বর কলযামণ, ইউনেএর্ এনরর্া বেমশর অ্র্যতম অ্তযাধুনর্ক র্ুনেধা েমত
ামে। নর্উ ইয়কন , এেিং নেমশষ কমর লিং আইলযান্ড, আমামের োজার োজার বরাগী এেিং আমামের
কমীমের োর্স্থার্। শুধুমাত্র ইউনেএর্ এনরর্ার কামে আমামের 25,000 কমী ের্োর্ করমের্, তাই
এই অ্িংশীোনরত্ব আমামের র্ম্প্রোময়র বর্ো করার প্রনত আমামের অ্ঙ্গীকারমক শনক্তশালী করার
র্ুম াগ কমর বেয় এেিং আমরা ইউনেএর্ এনরর্া এেিং নর্উ ইয়কন আইলযান্ডার্নমের র্ামর্ ভনেষযৎ
স্বাস্থয ও র্ুস্থতা বপ্রাগ্রানমিং উন্নয়মর্র জর্য উেগ্রীে।"

2017 র্ামলর নেমর্ের মামর্ প্রর্ম ব াষণা করা বেলমন্ট পুর্ঃউন্নয়র্ প্রকে বেলমন্ট পামকন র 43
একর অ্েযেহৃত পানকন িং লটমক একটি প্রধার্ িী়িা ও আনতমর্য়তা গন্তমেয রূপান্তনরত করমে। এনরর্া,
নরমটইল নভমলজ এেিং বোমটল নর্মনাণ 10,000 কমনর্িংস্থার্ র্ৃনি এেিং অ্র্ননর্নতক কমনকামে 2.7
নেনলয়র্ মানকন র্ েলার আয় করমে েমল ধারণা করা েমে। র্ম্পূণন েমল এই প্রকমের মাধযমম
3,200টি র্তু র্ পূণক
ন ালীর্ োকুনর টিনকময় রা া, োনষনক অ্র্ননর্নতক কা নকলামপ 858 নমনলয়র্
মানকন র্ েলার উৎপাের্ করা এেিং র্তু র্ োনষনক কর রাজমস্ব লেয লেয মানকন র্ েলার উৎপাের্
করমে েমল আশা করা েমে।
গভর্নর কুওমমা পমে আর্ীর্ েোর পর ব লেয লেয েলার লিং আইলযমন্ড নেনর্ময়াগ করা েময়মে
বেলমন্ট নরমেমভলপমমন্ট তার র্ম্পুরমকর কাজ কমরমে - অ্ঞ্চলটির নেশ্বমামর্র নশোগত এেিং
গমেষণামূলক প্রনতষ্ঠার্গুনলমক র্মর্নর্ কমর, োউটাউর্গুনলমক পুর্রুনিেীত কমর, কৃ নষ, নর্মনাণ এেিং
জীে নেজ্ঞামর্র নেভাগগুনলমক উন্নত কমর, পনরকাঠামমামক উন্নত কমর এেিং অ্ঞ্চমলর প ট
ন র্ নশমে
নেনর্ময়াগ কমর।
িৃিত্তম বর্উ ইয়কন এর বিবডিং ও কর্স্ট্রাকের্ বেডর্ কাউবিম্বলর (Building and Construction
Trades Council of Greater NY) বপ্রবর্ম্বডন্ট গোবর লািারিারা িম্বলর্, "আজ বেলমন্ট পাকন মক
নেশ্বমামর্র আনতর্য ও বস্পাটনর্ ফযানর্নলটিমত রূপান্তনরত করার একটি ে়ি পেমেপ। ইউনর্য়র্ নেনডিং
বট্রে র্ের্যমের অ্ক্লান্ত পনরশ্রমমর মাধযমম এই ব াষণা র্ম্ভে েময়মে, ারা নেশ্বেযাপী মোমারী র্মেও
প্রনতনের্ এই কাজ র্ম্পন্ন করমত আমর্। প্রকেটিমত গভর্নমরর বর্তৃ ত্ব এেিং েূরেৃনির জর্য আনম
তামক র্াধুোে জার্াই। নর্উ ইয়কন আমগর বেময় শনক্তশালী েময় নফমর আর্মে কারণ গভর্নর কুওমমা
েুঝমত বপমরমের্ ব েৃেৎ আকামরর অ্েকাঠামমা প্রকে আগামী কময়ক েশক ধমর কমনর্িংস্থার্ র্ৃনি
এেিং অ্র্ননর্নতক প্রেৃনিমক োনলত কমর।"
NSBCTC এর বপ্রবর্ম্বডন্ট মোটি আরাবচচ িম্বলম্বের্, "বেলমন্ট পাকন নর্উ আইলযান্ডার্ন এনরর্া টনপিং
অ্ফ এই প্রধার্ প্রকমের জর্য একটি গুরুত্বপূণন মাইলফলক এেিং গভর্নর কুওমমার আমগর বেময় ভামলা
ভামে গম়ি বতালার প্রনতশ্রুনতর প্রনতনর্নধত্ব কমর। COVID-19 অ্ভূ তপূেন েযামলমের র্ৃনি কমরমে,
নকন্তু বকার্ নকেু ই নেনডিং এেিং নর্মনাণ োনণমজযর পনরশ্রমী েযের্ায়ী র্ারী, পুরুষমক র্ামামত পামর
নর্ ারা এই গুরুত্বপূণন অ্েকাঠামমা র্ঠিক র্মময় র্ম্পূণন করমত োয়। গভর্নর কুওমমার অ্র্াধারণ
বর্তৃ মত্বর কলযামণ, বেলমমন্টর অ্তযাধুনর্ক র্ুনেধা নর্উ ইয়কন োর্ীমের ভাল বেতমর্র োকনর প্রোর্
করমে, স্থার্ীয় অ্র্নর্ীনতমক শনক্তশালী করমে এেিং এই অ্ঞ্চমলর প্রেৃনির একটি উজ্জ্বল প্রতীক নেমর্মে
কাজ করমে। র্ার্াউ এেিং র্ামফাক কাউনন্টর নেনডিং এন্ড কর্স্ট্রাকশর্ বট্রের্ কাউনন্সল বেলমন্ট
পাকন এনরর্ায় উন্নয়র্ েমলর র্ামর্ অ্িংশীোনরত্ব করমত অ্তযন্ত গনেনত।"
বর্ম্বর্টর টড কাবমর্বি িম্বলর্, "বেলমন্ট পাকন আমামের র্ম্প্রোময়র জর্য একটি প্রধার্ বগম বেোর
েওয়ার র্ম্ভাের্া আমে এেিং এর উন্নয়মর্ এই বরামাঞ্চকর অ্গ্রগনত বেম আনম গনেনত। আনম এই
এনরর্ার আইলযান্ডার্নমের োন়িমত নর্ময় আর্ার জর্য এেিং র্ার্াউ কাউনন্টর জর্য একটি অ্র্ননর্নতক
ইনের্ েওয়ার জর্য উেগ্রীে।"

বর্ম্বর্টর অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, " র্ নর্উ ইয়কন COVID মোমারী বর্মক র্ুস্থ েময় উঠমে,
ত র্ বেলমমন্ট আইলযান্ডার্নমের র্তু র্ োন়ির উত্থার্ নর্উ ইয়কন োর্ীরা ব ে়ি নকেু অ্জন র্ করমত
পামর তা িরণ কনরময় বেয়
র্ আমরা একটি র্াধারণ উমেমশযর নেমক একনত্রত েমত পানর,
এমর্নক েযামলনেিং র্মময়ও। আইলযান্ডার্নরা আমার বজলায় নফমর আর্ায় আনম গনেনত, এেিং আনম
গভর্নর কুওমমা এেিং র্কল শ্রনমকমের প্রনত কৃ তজ্ঞ ামের স্বপ্ন এেিং প্রমেিা এটা োস্তোয়র্ করমে।"
বর্ম্বর্টর বলরয় কমবর িম্বলর্, "লিং আইলযামন্ড েনকর অ্নভজ্ঞতা অ্তযাধুনর্ক ইউনেএর্ এনরর্ার র্ামর্
এক র্তু র্ প ান ময় উন্নীত েমত ামে। বেলমন্ট পামকন র এই র্তু র্ আকষনণ আইলযান্ডার্নমের মূল
ভক্তকূমল শনক্ত এেিং উমেজর্া নর্ময় আর্মে।"
অোম্বর্েবল র্ের্ে ক্লাইড ভাম্বর্ল িম্বলর্, "এই র্তু র্ মাঠ েনকর নকিংেেন্তীমের পরেতী প্রজমের জর্য
োন়ি েমে, র্তু র্ এেিং পুরাতর্ র্মর্নকমের র্মার্ভামে আকষনণ করমে, এেিং এই অ্ঞ্চল জুম়ি র্তু র্
নেনর্ময়াগ এেিং অ্র্ননর্নতক র্ুম াগ র্ৃনি করমে। আজমকর মাইলফলক আইলযান্ডার্নমের মর নফনরময়
আর্ার একটি গুরুত্বপূণন পেমেপ, এেিং আনম এই প্রকমের অ্গ্রগনত বেম উমেনজত। আনম গভর্নর
কুওমমামক ধর্যোে জার্াই লিং আইলযান্ড এেিং এম্পায়ার বেট বেমভলপমমমন্টর প্রনত তার অ্ঙ্গীকামরর
জর্য এই প্রকেমক োস্তমে পনরণত করমত র্াো য করার জর্য।"
র্ার্াউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আজ আমরা আমামের নর্উ ইয়কন
আইলযান্ডার্নমের জর্য একটি র্তু র্ োন়ি ততনর করনে, া র্ার্াউ-এর জর্য আমরকটি মাইলফলক
নেমর্মে নেনিত। এই প্রকে র্ার্াউমক একটি নেশ্বমামর্র এনরর্া এমর্ নেময়মে া োজার োজার
কমনর্িংস্থার্ এেিং অ্র্ননর্নতক কমনকামে নেনলয়র্ নেনলয়র্ েলার আয় র্ৃনি করমে, এেিং প্রায় 50
েেমরর মমধয প্রর্ম পূণক
ন ালীর্ লিং আইলযান্ড বরল বরাে বেশর্ ততনর করমে। র্া-এর রাজযমক
নেোয় জার্ার্- আমরা আোর বেম়ি উঠনে, আমরা আোর গম়ি তু লনে, আর আইলযান্ডার্নমের
নেরতমর োন়ি নফমর আর্মে। আনম গভর্নর কুওমমামক ধর্যোে জার্ামত োই তার বর্তৃ ত্ব এেিং এই
প্রকমের োস্তোয়মর্র জর্য, বর্ই র্ামর্ র্মগ্র আইলযান্ডার্নমের র্িংগঠর্মকও ধর্যোে জার্াই।"
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