
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/11/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা শেবরডার্ িুম্বলভাডন  প্রকল্প শেষ করার শ াষণা বিম্বেম্বের্, এলাকাগুবলম্বক পরু্রাে 
একবিত কম্বর িেনর্ার্থী ও িাবিন্দাম্বির জর্ে ব্রঙ্কি বরভার ওোটারফ্রন্ট ও পাকন লোম্বে িরািবর 

অোম্বেি প্রিার্ করম্বের্  
  

75 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর প্রকল্পটি িাউর্থ ব্রঙ্কম্বি র্বজরবিহীর্ 1.8 বিবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর 
শেট বিবর্ম্বোম্বগর অংে  

  
এোড়াও চলমার্ হান্ট পম্বেন্ট মাম্বকন ম্বট িরািবর অোম্বেি প্রিাম্বর্র জর্ে গভর্নর যুগান্তকারী 1.7 

বিবলের্ মাবকন র্ ডলার প্রকল্প শ াষণা কম্বরম্বের্  
  

 প্রার্থবমক 598 বমবলের্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ধাপ ওোর্ এজওোটার শরাম্বড র্তুর্ রে্াম্প বর্মনাণ 
করম্বি, বব্রজ প্রবতস্থাপর্ করম্বি, ব্রুকর্ার িুম্বলভাডন  এিং হান্টি পম্বেন্ট অোবভবর্উম্বের 

ইন্টারম্বিকের্ উন্নত করম্বি  
  

এোড়াও হান্টি পম্বেন্ট প্রম্বজক্টটি িতন মার্ ওভারগ্রাউর্ গোবরির্ পাকন ম্বক রূপান্তবরত করম্বি এিং 
কংবিট প্ল্োন্ট পাকন  এিং গোম্বরাক পাম্বকন র মম্বধে র্তুর্ শযৌর্থ-িেিহারম্বযাগে পর্থ ততবর করম্বি, 
পর্থচারী এিং িাইম্বকল আম্বরাহীম্বির জর্ে বর্রাপত্তা িৃবি এিং িম্প্রবত িম্পন্ন শেবরডার্ িুম্বলভাডন  

প্রম্বজক্টর িাফলে বর্বিত করম্বি  
  

র্তুর্ শেবরডার্ িুম্বলভাম্বডন র বভবডও পাওো যাম্বে এখাম্বর্ এিং প্রকল্পটির বভবডও আউটলাইবর্ং 
পাওো যাম্বে এখাম্বর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ সাইথ ব্রঙ্কমসর অ্ধিবাসী ও দর্নর্াথীমদর ব্রঙ্কস ধরভার ওয়াটারফ্রন্ট 
এবং স্টারলাইট পামকন র সামথ সরাসধর সংম াগ ধদমে একটি 75 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলামরর ইন্টারমস্টট 
মহাসড়মক পথচারী-বান্ধব বুমলভাডন  শর্ধরডার্ এক্সমেসওময়র রূপান্তমরর সমাধি শ াষণা কমরমের্। এই 
রূপান্তরকামী েকল্পটি সাউথ ব্রঙ্কমস র্ধজরধবহীর্ 1.8 ধবধলয়র্ শস্টট ধবধর্ময়ামগর অ্ংর্। র্েুর্ ও 
আিুধর্ক শর্ধরডার্ েকল্প এখর্ সম্পন্ন করার সামথ সামথ গভন র্র আমরা শ াষণা কমরর্, সাউথ 
ব্রঙ্কমস 598 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলামরর ধডজাইর্-ধবল্ড হাইওময় উন্নধেমে কাজ চলমে, ব্রুকর্ার 
এক্সমেসওময় এবং র্েুর্ শর্ধরডার্ বুমলভামডন র ইন্টারমচঞ্জ পুর্গনঠর্ কমর এবং হান্ট পময়ন্ট মামকন মট 
অ্যামক্সস উন্নধে কমর  া এলাকাটিমক রূপান্তর করমে একটি ধবর্াল 1.7 ধবধলয়র্ মাধকন র্ ডলার 
েকমল্পর েথম িাপ।  

https://www.youtube.com/watch?v=spq7trtxBik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7oiIqDrJGYE&feature=youtu.be


 

 

  
"অ্মর্ক দী ন সময় িমর, সাউথ ব্রঙ্কমসর বাধসন্দারা র্ব্দ দষূণ, ট্র্যাধিক এবং র্ারীধরক সমসযা ধর্ময় 
লড়াই কমরমে  া গধের্ীলো এবং অ্থননর্ধেক েবৃধি সীধমে কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমরা খারাপ ধবষয়টি হমলা ধর্শুমদর কধমউধর্টি ট্র্াক ট্র্যাধিক শথমক দষূণ এবং হাাঁপাধর্র ধবরুমি 
লড়াই করমে হময়ধেল। র্েুর্ এবং আিুধর্ক শর্ধরডার্ বুমলভাডন  সাউথ ব্রঙ্কমসর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা 
রক্ষা কমর স্থ্ার্ীয় এলাকাগুধল পুর্রায় সং ুক্ত কমর এবং ধর্কটস্থ্ ব্রঙ্কস ধরভার ওয়াটারফ্রন্ট এবং 
পাকন গুধলমে অ্যামক্সস উন্নে কমর অ্েীমের পধরকল্পর্ার ভুলগুধল সংমর্াির্ কমর। র্েুর্ হান্টস পময়ন্ট 
েমজক্ট শসই সািমলযর উপর গমড় েুলমব  ামে স্থ্ার্ীয় রাস্তায়  ার্জট কমামর্ার জর্য আমর্পামর্র 
পাকন  এবং সধন্নধহে এলাকায় সংম াগ স্থ্াপর্ করা  ায় এবং এর িমল বমরা এবং শগাটা অ্ঞ্চল জমুড় 
হান্টস পময়ন্ট মামকন মট অ্যামক্সস করা এবং উমেখম াগয বাধণজযমক আমগর েুলর্ায় সহজ করা সম্ভব 
হমব।"  
  
শর্ধরডার্ বুমলভাডন  েকল্পটি শরামটার্া পাকন , ওময়স্ট িামন এবং সাউন্ডধভউ এলাকাগুধলমক পুর্রায় 
সংম াগ কমর শর্ধরডার্ এক্সমেসওময়টিমক একটি আরবার্ বুমলভামডন  পুর্ধবনর্যাস কমরমে। এর মমিয 
রময়মে ধের্টি র্েুর্ রসওয়ামকর পার্াপাধর্ স্টারলাইট পাকন  এবং ব্রঙ্কস ধরভার ধির্ওময়র ধদমক 
 াওয়ার এজউড শরাড বরাবর একটি র্েুর্ ধিমখুী বাইকওময়। ব্রঙ্কস ধরভামরর উপর একটি র্েুর্ 
পথচারী শসেু স্টারলাইট পাকন টিমক র্দী শপধরময় একাধিক বযবহামরর পমথ সং ুক্ত কমর এবং ব্রঙ্কস 
ধরভার ধির্ওময় বরাবর পথচারী ও সাইমকল আমরাহীমদর জর্য ধবরেহীর্ ভ্রমমণর সুম াগ েদার্ 
কমর।  
  
হান্টি পম্বেন্ট প্রম্বজক্ট  
হান্টস পময়ন্ট েমজক্ট ধের্ িামপ সমাি হমব  া ব্রুকর্ার এক্সমেসওময় এবং র্েুর্ শর্ধরডার্ বুমলভাডন  
উভয় শথমক হান্টস পময়ন্ট মামকন মট সরাসধর অ্যামক্সস েদার্ করমব। মামকন ট হমে ধবমের অ্র্যেম 
বৃহৎ পাইকাধর খাদয বন্টর্ শকন্দ্র। 78,000 এর শবধর্ গাধড় েধেধদর্ হান্টস পময়ন্ট শপধর্র্সুলায় 
চলাচল কমর --  ার মমিয 13,000 ট্র্াক স্থ্ার্ীয় রাস্তাগুমলা বযবহার কমর --  া কধমউধর্টিমে 
খারাপ মামর্র বাোমসর জর্য ভূধমকা শরমখমে।  
  
হাইওময়র পুর্ঃধডজাইর্ স্থ্ার্ীয় সড়কপমথ ট্র্যাধিকমক সধরময় ধর্ময়  ামব  া শদমর্র সমবনাচ্চ হাাঁপাধর্ 
আরান্ত শ মকামর্া বামরামে র্ব্দ এবং বায়ু দষূণমক উমেখম াগযভামব হ্রাস করমব। রূপান্তরকামী এই 
েকল্পটি 22,000টি র্েুর্ কমনসংস্থ্ার্ সৃধি করমব বমল আর্া করা হমে।  
  
চলধে মামসর শুরুমে এই েকমল্পর েথম িাপটি ধের্টি র্েুর্ রয্াম্প তেধর হমব -- এজওয়াটার 
শরাড শথমক শর্ধরডার্ প নন্ত একটি টু-ওময় রয্াম্প এবং ইস্টবাউন্ড ব্রুকর্ার এক্সমেসওময় শথমক 
এজওয়াটার শরাড প নন্ত একটি রয্াম্প। এমে ব্রঙ্কস ধরভার এধভধর্উ এবং Amtrak/CSX শরল 
লাইমর্র উপর চারটি শসেু েধেস্থ্াপর্ করমব, শসইসামথ ব্রুকর্ার বুমলভাডন  এবং হান্টস পময়ন্ট 
এধভধর্উময়র ইন্টারমসকর্র্ উন্নে করমব। বাধসন্দামদর ব্রঙ্কস ধরভামর অ্যামক্সস ধদময় বেন মার্ 
ওভারিাউর্ গযাধরসর্ পাকন  রূপান্তধরে হমব। এোড়াও এটি পথচারী এবং বাইসাইমকল আমরাহীমদর 



 

 

জর্য ধর্রাপত্তা বৃধি কমর কংধরট প্লান্ট পাকন  এবং গযাধরসর্ পামকন র মমিয একটি শ ৌথ-বযবহারম াগয 
পথ তেধর করমব।  
  
েকল্পটি লািাময়ট অ্যাধভধর্উ ইন্টারমসকর্র্টিমক উন্নে করমব এবং এজওয়াটার শরাড ও ব্রুকর্ার 
বুমলভাডন  ওময়স্টবাউমন্ড দইুটি র্েুর্ শ ৌথ বযবহারম াগয পথ তেধর করমব। ব্রঙ্কস ধরভার এধভধর্উ 
ভায়াডামক্টর অ্িীমর্ ব্রঙ্কস ধরভামরর পামর্ র্েুর্ উন্মুক্ত স্থ্ার্টি কধমউধর্টির জর্য ধর্মনাণ করা 
হমব। Amtrak/CSX জমুড় ধবসৃ্তে ব্রায়ান্ট অ্যাধভধর্উময়র পথচারী শসেুর অ্ংর্টি েধেস্থ্াধপে হমব।  
  
েকল্পটি ধর্উ ইয়কন  শস্টট ধডপাটন মমন্ট অ্ব ট্র্ান্সমপামটন র্র্ (New York State Department of 
Transportation) পধরচালর্া করমে এবং এটি 2022 সামলর র্রমে সম্পন্ন হওয়ার কথা রময়মে।  
  
বর্উইেকন  শেট পবরিহর্ বিভাম্বগর (Department of Transportation) কবমের্ার মোবর শর্থম্বরি 
শডাবমম্বেজ িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমা ধর্উ ইয়মকন র বাধসন্দামদর জীবর্ াত্রার মার্ উন্নে করার জর্য 
কাজ করমের্  া আক্ষধরক অ্মথনই কধমউধর্টির সামথ সংম াগ স্থ্াপর্ কমর - োমদরমক সবুজ 
পধরসমর আমরা সহজলভয করা, বসবাসম াগয এবং সহমজ শর্ধভমগট করা  া সব সময় অ্থননর্ধেক 
েবৃধি েুমল িমর। এই উমদযামগর িমল জার্ ট কমমব এবং সাউথ ব্রঙ্কমস পথচারী ও সাইমকল 
আমরাহীমদর ধর্রাপত্তা বধৃি করমব, হান্টস পময়ন্ট মামকন মট অ্যামক্সস উন্নে করমব, কধমউধর্টিমক 
একধত্রে করমব এবং ব্রঙ্কস ধরভার ও স্থ্ার্ীয় পামকন র সামথ সংম াগ তেধর করমব।"  
  
কংম্বগ্রিমোর্ শহাম্বি ই. শিরাম্বর্া িম্বলর্, "আজমকর এই শ াষণা অ্মর্ক কধমউধর্টি গ্রুপ এবং শর্ো 
 ারা আমামদর কধমউধর্টির সমো, সুম াগ এবং জর্স্বামস্থ্যর জর্য লড়াই কমরমে োমদর জর্য একটি 
গুরুত্বপূণন ধবজয়। শর্ধরডার্ এক্সমেসওময়মে রূপায়মণর শচিা আমামদর কধমউধর্টি ধলডারমদর মািযমম 
একটি শিডামরল TIGER িামন্টর সহায়োয় শুরু হময়ধেল। ঐ েধরয়ার এই প নায়টি সম্পন্ন হমল 
ব্রঙ্কমসর আমরা বাধসন্দামদর স্টারলাইট পাকন  এবং ব্রঙ্কস ধরভার ধির্ওময়-শে েমবর্ করার পার্াপাধর্ 
জর্ধর্রাপত্তা ও স্বামস্থ্যর উন্নধে  টামে পারমব। এই গুরুত্বপূণন েকল্পটি সম্পন্ন করার শক্ষমত্র 
শর্েৃত্বদামর্র জর্য এবং ব্রঙ্কমসর উন্নয়মর্ গভর্নর কুওমমার অ্ঙ্গীকামরর জর্য আধম োমক ির্যবাদ 
জার্াই।"  
  
বিম্বর্টর লুইি শিপলুম্বভডা িম্বলর্, "ব্রঙ্কমসর বাধসন্দা ধহমসমব, দভুন াগযরমম আমরা সকমলই আমামদর 
কধমউধর্টির স্বাস্থ্য এবং সসু্বামস্থ্যর উপর দী নমময়াদী, ধবপ নয়মূলক েীব্র  ার্জট এবং দষূমণর মমো 
েভাবগুধলর সামথ ভীষণভামব পধরধচে। বহু বের শথমক বযথন র্হুমর পধরকল্পর্ার জর্য এটি দী ন 
সময় িমর সংস্কার করা হয় এবং আমরা কৃেজ্ঞ শ  অ্বমর্মষ শর্ধরডার্ এক্সমেসওময় রূপান্তর, 
ট্র্যাধিক ধর্য়ন্ত্রণ ও ধেয় ব্রঙ্কস ধরভামর অ্যামক্সস সংরক্ষণ হওয়ার ধদর্টি চমল এমসমে। আধম 
কধমউধর্টি গ্রুপ এবং শর্োগণ  ারা পধরমবর্গে র্যায়ধবচার ও কধমউধর্টি সংরক্ষমণর জর্য লড়াই 
করার কমরমের্, শসইসামথ গভর্নর কুওমমা এই ধবষময় োর শর্েৃমত্বর জর্য এবং আমামদর 
কধমউধর্টির উমিগ শর্ার্ার জর্য োমদর সকমলরই ের্ংসা কধর। আমরা আর্া কধর র্েুর্ শর্ধরডার্ 
বুমলভাডন  শসন্ট্রাল ব্রঙ্কমস পধজটিভ শিাসন হময় উঠমব এবং পথচারী, েকৃধে, কধমউধর্টি-ধবধল্ডং এর 
জর্য আমরা শবধর্ জায়গা উন্মুক্ত করমব।"  



 

 

  
অোম্বিমব্লী িিিে মাকন ি শিিম্বপা িম্বলম্বের্, "ব্রুকর্ার এবং শর্ধরডার্ এক্সমেসওময় পুর্রায় র্কর্া 
করার জর্য 1.8 ধবধলয়র্ মাধকন র্ ডলামরর একটি ঐধেহাধসক ধবধর্ময়ামগর মািযমম দয শস্টট অ্ব 
ধর্উ ইয়কন  একটি োরেময র্র্াক্ত কমর  া কময়ক দর্ক িমর ব্রঙ্কমসর বাধসন্দামদর স্বাস্থ্য এবং 
জীবর্ াত্রার মার্ েভাধবে কমর। র্াগধরকরাই শকবল আমামদর পুর্রুিার করা ওয়াটারফ্রমন্ট, র্েুর্ 
এবং বধিনে পাকন লযামন্ডর অ্যামক্সস পামব র্া ো র্য় বরং সমূ্পণন ব্রঙ্কস ধরভার ধির্ওময়মে; স্থ্ার্ীয় 
রাস্তায় ট্র্াক ট্র্যাধিক এবং ধর্গনমর্ ধর্মূনলকরণ, উন্নে বযবসাময়র অ্যামক্সস এবং কমনসংস্থ্ার্ বৃধি, 
বযবহারািীর্ পাবধলক শেমসর একটি উন্নে কধমউধর্টি মামকন টমপ্লসও অ্যামক্সস পামব ধকন্তু এই 
েকল্পটিও ধর্ধিে কমর শ  ভধবষযে েজমন্মর োস-েোমস পধরষ্কারক বায়ু হাাঁপাধর্ এবং অ্র্যার্য 
োসকিজধর্ে অ্সুস্থ্োগুধল  া আমামদর বমরামে ধবরাজ করমে ো হ্রাস করমব। এটি সধেযই 
সবমচময় কা নকর এবং রূপান্তরকারী েকল্প  া আমরা কময়ক দর্ক িমর ব্রঙ্কমস শদমখধে এবং এটি 
আমামদর গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার শর্েৃত্ব ও ধর্রন্তর সমথনমর্র কারমণ সম্ভব হময়মে। আধম এই কাজ 
সমাধির অ্মপক্ষায় থাকলাম এবং আমার সমস্ত ব্রঙ্কস েধেমবর্ীমদর পার্াপাধর্ সমস্ত সুধবিা পুমরাপুধর 
উপমভাগ করার অ্মপক্ষায় থাকলাম।"  
  
অোম্বিমব্লী িিিে কাম্বমনর্ অোম্বরাম্বো িম্বলম্বের্, "সাউথ ব্রঙ্কমসর এই দী ন েেীধক্ষে রূপান্তর এই 
কধমউধর্টির ভধবষযৎ এবং োর বাধসন্দামদর জীবর্ াত্রার মার্ উন্নয়মর্র জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন। 
আধম এই েকমল্প োর দর্নমর্র জর্য এবং শর্ষ প নন্ত এটি শদখার দঢৃ়োর জর্য গভর্নর কুময়মমামক 
সািুবাদ জার্াই। র্েুুর্ শর্ধরডার্ বুমলভাডন  এই অ্ঞ্চমল শ  বধৃি এমর্মে ো শদমখ আমরা আর্ধন্দে।"  
  
ব্রঙ্কি িম্বরা (Bronx Borough) শপ্রবিম্বডন্ট রুম্বির্ বডোজ, জবুর্ের িম্বলর্, "বারংবার গভর্নর কুওমমা 
এ শস্টমট পধরকাঠামমা পুর্ধর্নমনাণ ও আিুধর্ক করার েধেশ্রুধের েমাণ ধদময়মের্ এবং র্েুর্ শর্ধরডার্ 
বুমলভাডন  োর সািমলযর সবনমর্ষ উদাহরণ মাত্র। এই েকল্পটি ব্রঙ্কস ওয়াটারফ্রন্ট ও পাকন গুধলর সামথ 
বাধসন্দামদর এবং দর্নকমদর সরাসধর সংম াগ েদার্ কমর একটি পুরমর্া ইন্টারমস্টট হাইওময়মক 
বুমলভামডন  রূপান্তধরে কমরমে। এই েকল্পটি ব্রঙ্কমসর বাধসন্দাগণ কময়ক দর্ক িমর শ  স্বপ্ন শদমখধেল 
শসই ধভর্র্মক উপলধি কমর এবং সধেযকার অ্মথন গভর্নমরর শর্েৃত্ব োড়া এমর্ শকামর্া  টর্া  টমে 
পারমো র্া এবং ব্রঙ্কস ভধবষযে েজমন্মর জর্য বিনমার্ এবং ধবকার্মার্ ধর্ধিে করমে সহায়ো 
করার জর্য আধম োমক ির্যবাদ জার্াই।"  
  
কাউবিল শমোর রাফাম্বেল িালামার্ো িম্বলর্, "ব্রঙ্কমসর বাধসন্দারা অ্েীমের ভুমলর কারমণ 
অ্মর্ক দরূ প নন্ত ধপধেময় থাকমলও র্েুর্ শর্ধরডার্ বুমলভামডন র সমাধির মািযমম আজ শসই অ্বস্থ্ার 
পধরবেন র্ হময়মে। এই র্েুর্ পথচারী-বান্ধব বুমলভাডন  অ্র্যার্য এলাকা, পাকন  ও বাধণধজযক সুম াগ-
সুধবিা  ামে শগাটা কধমউধর্টিমে গমড় উঠমে সুম াগ শদয়, োর জর্য ব্রঙ্কসমক সং ুক্ত করমব। এই 
েকমল্পর কাজ সম্পন্ন করার জর্য এবং ব্রঙ্কস বাধসন্দামদর জীবমর্ সধেযকামরর পাথনকয তেধর করার 
জর্য আধম গভর্নর কুওমমার ের্ংসা কধর।"  
  
হান্টস পময়ন্ট মামকন ট ব্রঙ্কমসর জর্য একটি অ্েযাবর্যক অ্থননর্ধেক ইধঞ্জর্  া বাধষনক অ্থননর্ধেক 
কা নকলামপ 2 ধবধলয়র্ মাধকন র্ ডলামরর শবধর্ েহধবল সংিহ কমর। এমে েধেধদর্ দর্ হাজার 



 

 

 ার্বাহর্ চলাচল কমর  া ইন্টারমস্টট হাইওময় শর্টওয়ামকন র কামে  াোয়াে করমে স্থ্ার্ীয় 
রাস্তাগুমলা, ধবমর্ষে ওময়স্টমচস্টার এধভধর্উ এবং ব্রুকর্ার বুমলভাডন  বযবহার কমর।  
  
সামধিক পুর্গনঠর্ েকল্পটি ধর্উ শর্ধরডার্ বুমলভাডন  শথমক একটি ফ্লাইওভার র্  ্  াম্প তেধর কমর 
এবং ব্রুকর্ার এক্সমেসওময় শথমক এজওয়াটার শরাড প নন্ত একটি র্েুর্ ইস্টবাউন্ড এধক্সট তেধর 
করমব  া সরাসধর মামকন মট শর্ষ হওয়ার স্থ্ার্ীয় সড়ক বযবস্থ্ামক রূপান্তধরে করমব। শর্ধরডার্ র 
 ্  াম্প স্থ্ার্ীয় রাস্তা শথমক ভারী  ার্ চলাচল ও অ্মহেুক দাধড়ময় থাকা ট্র্াক সধরময় শদমব এবং 
েধেটি ট্র্ামকর জর্য গমড় 30 র্োংর্ কমর  াোয়ামের সময় কমমব বমল আর্া করা হমে  া এখর্ 
স্থ্ার্ীয় রাস্তাগুমলামে  াোয়াে কমর। ব্রুকর্ার এর উপর ওময়স্টবাউন্ড ট্র্যাধিমকর জর্য, হান্টস 
পময়ন্ট েমজমক্টর ধিেীয় িামপ মামকন মট আমরা সরাসধর েমবমর্র জর্য শলমগট এধভধর্উমে র্েুর্ 
েমবর্িার এবং এধক্সট র্  ্  াম্প ধর্মনাণ করা হমব।  
  
েকমল্পর েৃেীয় িাপটি ব্রুকর্ার/শর্ধরডার্ ইন্টারমচমঞ্জর উভয় ধদমকই ব্রুকর্ারমক েৃেীয় শলর্  ুক্ত 
কমর সংকীণনো দরূীভূে করমব। র্েুর্ সাইধর্ং এবং িুটপাে ধচধিে হান্টস পময়ন্ট শপধর্র্সুলার মমিয 
সরাসধর অ্মটা, ট্র্াক এবং পথচারী ট্র্যাধিকমদর পধরচালর্া করমব।  
  
এই দী ন েেীধক্ষে েকল্পটি গভর্নর কুওমমার শর্েৃমত্ব ব্রঙ্কমসর রূপান্তকামী অ্িগধের উপর গমড় 
উমঠমে। ধর্উ ইয়কন বাসীমদরমক োজা, স্থ্ার্ীয়ভামব জমন্ম এমর্ উৎপাধদে খাদয সরবরাহ করমে 
2017 সামল গভর্নর শ াষণা কমরর্ শ  ব্রঙ্কমস র্েুর্ ধির্মামকন ট ধরধজওর্াল িুড হাব 
(Greenmarket Regional Food Hub) ধর্মনামণর জর্য 20 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলামরর েকমল্প শস্টট 
15 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলার ধবধর্ময়াগ করমে।  
  
এোড়াও,সিল আরবার্ ইয়ুথ জবস শোিাম (Urban Youth Jobs Program), একটি উদ্ভাবর্ী 
কর ঋণ কা নরম  া শস্টমটর ধবধভন্ন কধমউধর্টির সংখযাল ু ও ঝুাঁ ধকমে থাকা েরুণমদর  ুক্ত কমর 
কমনসংস্থ্ামর্র সুম াগ শদয়, োমেও গভর্নর অ্ধেধরক্ত 30 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলার ধবধর্ময়াগ কমরমের্। 
এোড়াও বমরা-শে র্েুর্ েধব ও শোডাকর্র্ সু্টধডও ধসলভারকাপ সু্টধডও র্থন (Silvercup Studio 
North) শখালার জর্য শস্টট কমনক্ষমো-ধভধত্তক অ্র্দুার্ 1.6 ধমধলয়র্ মাধকন র্ ডলার েদার্ কমর।  
  
ব্রংমক্সর হান্টস পময়ন্ট, পাকন মচস্টার, মধরস পাকন  এবং শকা-অ্প ধসটিমে চারটি র্েুর্ শমমট্র্া-র্থন 
শস্টর্মর্র ধর্মনাণ কাজ শদখা  ামব  ামে কমর কধমউধর্টিমক প নটমর্র ধদমক ধর্ময়  াওয়া  ায় এবং 
স্থ্ার্ীয় বাধসন্দামদর জর্য শপর্ শস্টর্মর্ সরাসধর েমবর্াধিকার েদার্ করা হমব। উপরন্তু, এম্পায়ার 
শস্টট শপাভাটিন  ধরডাকর্র্ (Empire State Poverty Reduction) ব্রঙ্কস কধমউধর্টির দাধরদ্র্যো 
শমাকামবলার জর্য সমন্বয়কৃে সমািার্ েণয়র্ এবং বাস্তবায়মর্র জর্য শস্টট এবং স্থ্ার্ীয় সরকার, 
অ্লাভজর্ক ও কধমউধর্টি গ্রুপগুমলামক একধত্রে করমব।  
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