
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ মমবর্হার্ ঘের্ হল প্রকল্প 31 বিম্বেের 2020 এ েম্পন্ন হম্বি  
 

COVID-19 মহামারী েম্বেও প্রকল্পটি েময় মত এিং িাম্বেম্বের মম্বযে েম্পন্ন হম্বি  
 

প্রয়াত বেম্বর্ের িোবর্ম্বয়ল প্োবেক মমবর্হাম্বর্র র্াম্বম র্ামকরণ করা, ঘেমে এ. ফাম্বলন ঘপ্াস্ট 
অবফে বিবডং এর র্তুর্ ঘের্ হল মূল ঘপ্র্ ঘস্টেম্বর্র র্কোম্বক েম্মার্ করার োম্বে বিশ্বমাম্বর্র 

যাতায়াম্বতর বিকল্প প্রদার্ করম্বি  
 

র্তুর্ 255,000 িগন ফুে ঘের্ হম্বলর মিবেষ্ট্ে 92 ফুে উঁচু স্কাইলাইে, ঘপ্র্ ঘস্টেম্বর্র কর্ম্বকাম্বেনর 
োয়গা 50% প্রোবরত করম্বি 

 
প্রকল্পটি কম্বয়ক দেম্বকর বর্উ ইয়ম্বকন র েি ঘচম্বয় উচ্চাবভলাষী প্বরিহর্ এিং প্বরকাঠাম্বমা 

উন্নয়ম্বর্র প্রবতবর্বযত্ব কম্বর  
 

গভর্নর কুওম্বমা তার 2016 োম্বলর ঘস্টে অফ দে ঘস্টে  ভাষম্বণ প্রেম প্রকল্পটির ঘ াষণা কম্বরর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমনর্হার্ ট্রের্ হমের কথা ট্র াষণা কমরমের্, যা গভর্নর তার 
2016 সামের ট্রেট অ্ফ ট্রেমট প্রথম ট্র াষণা কমরর্, 31 নিমসম্বর 2020-ট্রত তার নর্মনাণ কাজ 
ট্রেষ করমে, এেং 01 জার্ুযারী 2021 ট্রথমক ট্রের্ পনরচাের্ার কাজ শুরু হমে। 255,000 েগন 
ফুট, 1.6 নেনেযর্ মানকন র্ িোমরর প্রকল্প 100 েেমররও ট্রেনে পরুাতর্ ট্রজমস এ. ফামেন ট্রপাে 
অ্নফস নেনডংটিমক একটি আধুনর্ক, নেশ্বমামর্র ট্রফনসনেটিমত পনরণত কমর যা র্াটকীযভামে 
আমমনরকার েযস্ততম োর্নজট হােমক আপমেি এেং পুর্ঃনিজাইর্ কমর, নেদ্যমার্ ট্রপর্ ট্রেের্ ট্ররে 
কমমেক্স কর্মকামসনর জাযগা প্রায 50 েতাংে েনৃি কমর। গভর্নর কুওমমার ট্রর্তৃত্বমক ধর্যোদ্, 
COVID-19 মহামারী সমেও ট্রের্ হে সময মত এেং োমজমটর মমধয ট্র াো হমে। 
 
"নর্উ ইযকন োসীরা কমযক দ্েক ধমর জামর্ ট্রয ট্রপর্ ট্রেের্মক পুর্রায কল্পর্া করমত হমে - এেং 
েেমরর পর েের কামজর পর, মমনর্হার্ ট্রের্ হে 2020 সামের ট্রেমষ সময মত এেং োমজমটর 
মমধয ট্র াো হমে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নেোে সাফেয আমামদ্র ইনতহামসর অ্র্যতম 
অ্ন্ধকার সময ট্রথমক ট্রেনরময আসার সময আোর এক ঝেক আমস এেং নেমশ্বর কামে একটি 
পনরষ্কার োতন া পাঠায ট্রয েতাব্ধীমত-একোর হওযা এই স্বাস্থ্য সংকমটর ফমে য র্ আমরা 
েযাপকভামে ভুগনেোম, এই মহামারী আমামদ্র ভনেষযমতর জর্য েড় স্বপ্ন ট্রদ্ া এেং ভনেষযমতর 



জর্য গঠর্ করা ট্রথমক নেরত রা মত পামরনর্। র্তুর্ মমনর্হার্ ট্রের্ হে নর্উ ইযকন  টামফর প্রতীক।" 
 
নর্উ ইযমকন  এেং উত্তর-পেূন জমুড় পনরেহর্ ট্রর্টওযামকন র নেঞ্চনপর্, ট্রপর্ ট্রেেমর্র উন্ননত করা 
দ্ী ননদ্র্ ধমর রামজযর এেং ট্রদ্মের সেমচময গুরুত্বপূণন পনরকাঠামমাগত অ্োনধকার নহমসমে নেমেনচত 
হময এমসমে। ট্রজমস এ ফামেন ট্রপাে অ্নফমসর নেনডং-এ একটি ট্রের্ হমের জর্য ধারণাটি কমযক 
দ্েক আমগ প্রথম প্রকানেত হয - নকন্তু ট্রসটি আমোতানিক নেেম্বগুনের মমধয িুমে নেে এেং 
োরোর ট্রফিামরে নর্নিযতার সম্ম ুীর্ হমযনেে। গভর্নর কুওমমার অ্নেরত ট্রর্তৃত্বমক ধর্যোদ্, ট্রয 
এই প্রকল্পটির প্রধার্ নর্মনামণর কাজ 2017 সামে শুরু হয এেং সমযমত ও োমজমটর মমধয অ্েসর 
হয। 
 
প্রযাত মানকন র্ যুক্তরামের নসমর্টর িযানর্মযে পযানেক মযনর্হামর্র জর্য র্ামকরণ করা, নযনর্ একজর্ 
ট্রর্ৌোনহর্ীর প্রেীণ, এেং 24 েের ধমর নসমর্মট নর্উ ইযকন  রামজযর প্রনতনর্নধত্ব কমরমের্ এেং এই 
প্রকল্পটিমক সমথনর্ কমরমের্, মযনর্হার্ ট্রের্ হমে অ্যামোক (Amtrak) এেং েং আইেযান্ড ট্ররে 
ট্ররামির (Long Island Rail Road) টিমকট ট্রদ্ওযার এেং ওমযটিং এনরযা উভমযই থাকমে। ট্রের্ 
হে ট্রথমক অ্যামক্সসমযাগয সমতমরাটি েযাকগুনে দ্বারা সমস্ত (Long Island Rail Road, LIRR) এেং 
আমোমকর ট্রের্গুনেমক পনরমষো প্রদ্ার্ করা হমে। 
 
2020 সামের চযামেঞ্জগুনে থাকা সমেও, প্রকল্পটি সমযমত এেং োমজমটর মমধয সম্পন্ন হমে, 
উমে মযাগয স্বামস্থ্যর সুরক্ষার ট্রপ্রামটাকেগুনে এেং উদ্ভাের্ী কামজর সমযসূচীগুনের োস্তোযর্মক 
ধর্যোদ্ যা শ্রনমকমদ্র সুরনক্ষত রাম । 1.6 নেনেযর্ মানকন র্ িোমরর এই প্রকল্প এম্পাযার ট্রেট 
ট্রিমভেপমমন্ট (Empire State Development), ট্রভারর্ামিা নরমযনেটি োে (Vornado Realty 
Trust), নরমেমটি ট্রকাম্পানর্জ (Related Companies), স্কার্স্কা (Skanska), ট্রমমোপনেটার্ 
েযান্সমপামটন ের্ অ্মথানরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA)/েং আইেযান্ড ট্ররইে 
ট্ররাি (Long Island Rail Road, LIRR), অ্যামোক (Amtrak) এেং নর্উ ইযকন  এেং নর্উ 
জানসনর েন্দর কতৃন পমক্ষর (Port Authority of New York and New Jersey) মমধয একটি 
সরকানর-ট্রেসরকানর অ্ংেীদ্ানরমত্বর প্রনতনর্নধত্ব কমর এেং একটি নিজাইর্-নেড অ্ংেীদ্ানরমত্বর মাধযমম 
সরেরাহ করা হয। 
 
র্তুর্ সুনেধাটি স্পষ্ট, অ্নেরত অ্তযাধনুর্ক উপায একীভূত কমর - ট্রেমর্র তথয এেং োতন া ট্রপ্ররমণর 
জর্য কমযক িজর্ LED এেং LCD নিসমের অ্র্ুসন্ধামর্র মাধযমম। উন্নত যাত্রীর অ্নভজ্ঞতা প্রনতটি 
ট্ররেমরাি সানভন স অ্পামরটমরর জর্য নর্নদ্নষ্ট োহক পনরমষোর অ্েস্থ্ার্ এেং স্তর্যপার্ করামের্ এমর্ 
মামযমদ্র জর্য একটি নর্মেনদ্ত োইমঞ্জর মেনেষ্টয প্রদ্েনর্ কমর। একটি নের্ামূমেযর সেনজর্ীর্ ওযাই-
ফাই যা ওযাই-ফাই 6 েযেহার কমর, তা সমে ট্রের্ হে জমুড় যাত্রীমদ্র নর্রেনেন্নভামে কর্ফামরন্স 
এেং সভায ট্রযাগ নদ্মত, উচ্চ-ট্ররমজানেউের্ চেনচ্চত্র ট্রদ্ মত, েড় ফাইে স্থ্ার্ান্তর করমত এেং দ্রূ 
ট্রথমক সংমযাগ করমত ট্রদ্য। 
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