
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিটিম্বে ময়বর্হার্ ট্রের্ হম্বলর শুভ উম্ববাধর্ ট্র াষণা কম্বরম্বের্  
  

1.6 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার মূম্বলের প্রকল্প ঐবেহাবিক ট্রেমি এ. ফাবলন ট্র াস্ট অবফি বিবডিংম্বক 
বিশ্বমাম্বর্র 255,000 িগন ফুট ট্রের্ হম্বল রূ ান্তবরে কম্বরম্বে  

  
আধুবর্ক োর্বেট হাি কম্বয়ক দেম্বকর মম্বধে বর্উ ইয়ম্বকন র িিম্বেম্বয় উচ্চাবভলাষী  বরিহর্ এিিং 

অিকাঠাম্বমা উন্নয়ম্বর্র প্রবেবর্বধত্ব কম্বর  
  

উদ্ভাির্ী রাষ্ট্রীয় ট্রর্েৃত্বাধীর্ অিংেীদাবরত্ব COVID িম্পবকন ে েোম্বলঞ্জ িম্বেও িময় এিিং িাম্বেম্বটর 
মম্বধে প্রকল্প িম্পন্ন কম্বরম্বে  

  
ট্র র্ ট্রস্টেম্বর্র ইস্ট এন্ড ট্রগটওম্বয় র্িিম্বষনর প্রাক্কাম্বল ট্র ালা হম্বি- যা 33েম বিট এিিং 7ম 

এবভবর্উম্বে LIRR কর্ম্বকাম্বিনর একটি আইকবর্ক র্েুর্ প্রম্বিেবার  
  

েবি  াওয়া যাম্বি এ াম্বর্  
  

বি-ট্ররাল  াওয়া যাম্বি এ াম্বর্ এিিং এ াম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমডটাউর্ মযার্হাটমর্র কেন্দ্রস্থমে 255,000 বগন ফুমটর ময়মর্হার্ 
কের্ হমের মবশাে উমবাধমর্র ক াষণা মিময়মের্ যা 21 শতমের জর্য মডজাইর্েৃতএেটি কের্ হে। 
1.6 মবমেয়র্ মামেন র্ ডোমরর প্রেল্প 100 বেমররও কবমশ পুরাতর্ কজমস এ. ফামেন কপাস্ট অ্মফস 
মবমডিংটিমে এেটি আধুমর্ে, মবশ্বমামর্র কফমসমেটিমত পমরণত েমর যা মবিযমার্ কপর্ কস্টশর্ করে 
েমমেক্স ের্মোমসনর জায়গা প্রায় 50 শতািংশ বমৃি েমর। গভর্নর এোডাও ক াষণা েমরর্ কয 
33তম মিট এবিং 7ম এমভমর্উমত কপর্ কস্টশমর্র ইস্ট এন্ড কগটওময় র্ববমষনর প্রাক্কামে ক াো হমব। 
হেটির র্াম েরণ েরা হময়মে প্রাক্তর্ মামেন র্ মসমর্টর ডযামর্ময়ে পযামেে ময়মর্হার্।  
  
"এই চমৎোর র্তুর্ কের্ হমের সম্পাির্ কযমোর্ সময় এেটি মবমশষ অ্জন র্ হমব, মেন্তু আজমে 
এটি এেটি অ্সাধারণ অ্জন র্ োরণ আমরা এমর্ এে জায়গায় আমে কয ামর্ কেউ েল্পর্াও েরমত 
পামরমর্। এটা এেটা মমনামিে বের, বযমক্তগত এবিং সমমিগতভামব, এবিং আমামির মুম ামুম  হওয়া 
প্রশ্ন হমে, আমরা মেভামব সাডা কিমবা?" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মসমর্টর ডযামর্ময়ে পযামেে 
ময়মর্হার্ সমতযোমরর িরূিমৃির মার্ুষ মেমের্। মতমর্ এেটি অ্বযবহৃত ডাে মর সম্ভাবর্া কিম মের্ 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157717626992956
https://www.youtube.com/watch?v=mXn4gvsWacw&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=6d3e9cbc-32a5a47b-6d3c6589-000babd9f75c-de251038b01d1d13&q=1&e=c3238d44-0930-4dfe-8d91-cc97da96464b&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FZvyz62QU43


 

 

এবিং জার্মতর্ কয যমি সঠিেভামব সম্পন্ন হয়, তাহমে এই সুমবধা শুধুমাত্র মর্উ ইয়েন মে োর্মজট 
হাব মিমত পামর র্া, বরিং জর্গমণর জর্য এেটি স্মমৃতস্তম্ভ মহমসমব োজ েমর। আমরা বতন মামর্ 
কেমর্ এবিং আমরা কেমর্ হমত চাই তার এেটি মববৃমত মহমসমব আমরা এটি মর্মনাণ েমরমে। এটা 
মে চমৎোর? হযাাঁ। এটা মে সাহসী? হযাাঁ, োরণ এটাই মর্উ ইয়মেন র আত্মা এবিং আমরা আমামির 
িশনেমির, আমামির সিার্মির এবিং ভমবষযৎ প্রজমের োমে এই মববমৃত মিমত চাই। 2020 সাে 
অ্মর্ে অ্ন্ধোর মেে, এই র্তুর্ হেটি আমো মর্ময় আসমব, আক্ষমরে অ্মথন এবিং েল্পর্াপ্রসূতভামব, 
যারা এই মহার্ শহমর আমসর্ তামির জর্য।"  
  
"এই উমে মযাগয প্রেল্প এেটি শতাব্দী প্রাচীর্ ভবর্মে এেটি আধুমর্ে কগটওময়মত রূপািমরত েমর 
যা কপর্ কস্টশর্মে প্রসামরত েমর এবিং উমে মযাগযভামব পযনটেমির অ্মভজ্ঞতা বৃমি েমর," 
ট্রলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ট্রহােুল িম্বলর্। "ময়মর্হার্ কের্ হে প্রয়াত মসমর্টর ডযামর্ময়ে পযামেে 
ময়মর্হামর্র স্মৃমতমত অ্গ্রগমতর এেটি আমোেসজ্জা মহমসমব িাাঁমডময় আমে, যার জর্য োজ েরমত 
কপমর আমম গমবনত এবিং মযমর্ আমামির কিশমে এমগময় মর্ময় কযমত সাহাযয েমরমের্। এই মবশ্বমামর্র 
উন্নয়র্ আমামির আমরা ভামো ভামব গমড কতাো, আমামির অ্বোঠামমা উন্নয়র্ এবিং আমামির 
অ্থনর্ীমতমে এ র্ এবিং মহামারী পরবতী ভমবষযমত শমক্তশােী েরার প্রমত আমামির অ্ঙ্গীোমরর 
এেটি প্রমাণ।"  
  
কের্ হমের চমৎোর র্েশা ধ্রুপিী এবিং সমসামময়েতার এেটি অ্র্র্য মমশ্রণ, এবিং এমত এেটি 
এে-এের-আোশ-আমোমেত অ্যামেয়াম, এেটি মসগমর্চার  মড, অ্তযাধুমর্ে প্রযুমক্ত, পমরষ্কার 
যাতায়াত পথ, পণূন প্রমবশামধোর, এবিং জাি ুর-মামর্র পাবমেে আটন  রময়মে। এটি এই জটিে সমময় 
তাৎক্ষমণে সুমবধা প্রিার্ েমর এবিং এর পাশাপামশ হাজার হাজার যাত্রী, প্রমতমবশী এবিং িশনর্াথীমির 
সুমবধা, স্বাস্থয এবিং দির্মির্ অ্মভজ্ঞতা গভীরভামব বৃমি েমর। প্রেল্পটি েময়ে িশে আমগ প্রথম 
আমবভূন ত হয় কপর্ কস্টশমর্র সবমচময় কু যাত অ্মর্ে মবষয় কমাোমবোর কর্তৃস্থার্ীয় কেৌশে মহমসমব 
এবিং গভর্নর কুওমমার মর্রবমেন্ন এবিং অ্িময কর্তৃমের কসৌজমর্য অ্সিং য বাধা এবিং োে মফতা 
অ্মতক্রম েমর।  
  
এম্পায়ার কস্টট কডমভেপমমন্ট (Empire State Development, ESD) এর কর্তৃমে 1.6 মবমেয়র্ 
মামেন র্ ডোমরর প্রেল্পটি ESD, কভারর্ামডা মরময়েটি োস্ট, িয মরমেমটড কোম্পামর্জ, স্কার্স্কা, 
কমমোপমেটার্ োন্সমপামটন শর্ অ্থমরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA), েিং 
আইেযান্ড করে করাড (Long Island Rail Road, LIRR), অ্যামেযাে এবিং মর্উ ইয়েন  এবিং মর্উ 
জামসনর বির েতৃন পক্ষ (Port Authority of New York and New Jersey, PATH) মমধয এেটি 
উদ্ভাবর্ী সরোমর-কবসরোমর অ্িংশীিামরমের মাধযমম সম্পন্ন হয়। এটি মর্মনাণ মিমোইর্ এবিং দ্রুত 
সম্পন্ন েরার জর্য এেটি র্েশা-মর্মনাণ পিমত বযবহার েমর। ময়মর্হার্ কের্ হে মর্মনাণ 5 
মবমেয়র্ মামেন র্ ডোর আর্ুমামর্ে অ্থননর্মতে প্রভাব সৃমি েমরমে, 5,000 মর্মনাণ েমনসিংস্থার্ এবিং 
11,000 পমরাক্ষ েমনসিংস্থার্ সমথনর্ েমর। উপরন্তু, মূে প্রেল্প বযবস্থাপর্া িমের 42 শতািংমশর ও 
কবমশ র্ারী মেে।  
  



 

 

ময়মর্হার্ কের্ হে পমিম কগাোমধনর বযস্ততম যাত্রী পমরবহর্ সুমবধার ভ্রমণ অ্মভজ্ঞতা পুর্গনঠর্ 
েমর, যা প্রমতমির্ 700,000 এর ও কবশী যাত্রী বযবহার েমর- োগামডন য়া, জর্ এফ কেমর্মড এবিং 
মর্উআেন  আিজন ামতে মবমার্বিমরর কচময় কবমশ। প্রধার্ হেটি এেসময় কপাস্ট অ্মফমসর কমইে সটিন িং 
রুম মহমসমব োজ েরত যা মূে কপর্ কস্টশমর্র ভল্ট েরা ের্মোমসনর েথা মমর্ েমরময় কিয়, 
কয ামর্ 92 ফুট উাঁচু এেটি স্কাইোইট রময়মে যার মাথায় এে এের োাঁচ বসামর্া। ভবমর্র মূে 
ইস্পামতর মতর্টি জটিে েযাটিস কেমওয়ােন  বারা সমমথনত, র্তুর্ স্কাইোইট কের্ ের্মোমসনর উপর 
মিময় কগমে, এবিং প্রােৃমতে আমোমত যাত্রীমির স্নার্ েমরময় কিয়।  
  
সেে LIRR এবিং অ্যামেযাে কের্ এ র্ কের্ হে কথমে প্রমবশমযাগয 17 েযাে বারা পমরমবমশত হয়, 
যা 9ম এমভমর্উ এবিং 8ম এমভমর্উ সাবওময়র সামথ সরাসমর সিংমযাগ প্রিার্ েমর। LIRR এর জর্য, 
কের্ হেটি মবশ্বমামর্র সুমবধা এবিং সমূ্পণন গ্রাহে কসবা এবিং 7ম এমভমর্উ কথমে 9ম এমভমর্উ পযনি 
সরাসমর েযাটফমন অ্যামক্সস পময়মন্টর সমুবধার মবেল্প বৃমি এবিং প্রসামরত েমর। অ্যামেযামের জর্য, 
কের্ হেটি মর্উ ইয়েন  মসটিমত তার র্তুর্ বামড হময় ওমঠ- মবিযমার্ কস্টশর্ কথমে সেে প্রাথমমে 
যাত্রী অ্পামরশর্ স্থার্াির এবিং প্রমতস্থাপর্ েরার মাধযমম।  
  
পাবমেে আটন  ফামন্ডর সামথ কযৌথভামব, ময়মর্হার্ কের্ হে মবমশ্বর মতর্জর্ কর্তৃস্থার্ীয় মশল্পী স্টযার্ 
ডগোস, কেমহমি ওয়াইমে এবিং দশমল্পে জটুি এেমমগ্রর্ এবিং ড্রাগমসট এর উচ্চামভোষী, স্থায়ী মশল্প 
স্থাপর্া প্রিশনর্ েমর। দতমর েরা ঐমতহামসে মশল্পেমন মর্উ ইয়েন  এবিং এই র্তুর্ পমরবহর্ কগটওময়র 
গমতশীেতা এবিং রূপািমরর প্রতীে। ওয়াইমে এবিং এেমমগ্রর্ এবিং ড্রাগমসট বারা মসমেিং ইর্স্টমেশর্ 
কের্ হমের িটুি প্রাথমমে প্রমবশবারমে সিংজ্ঞাময়ত েমর, য র্ ডগোমসর ফমটা মসমরজ চারটি 22 
ফুট েম্বা মবভামগ কিওয়ামে প্রিমশনত হয় যা প্রধার্ কবামডন িং ের্মোসন সিংেগ্ন যাত্রী প্রতীক্ষা এোো 
জমুড মবসৃ্তত। শহমরর সৃজর্শীেতা, দবমচত্রয এবিং ঐমতমহযর এেটি প্রমাণ, মতর্টি মবশাে েমমশর্ 
ময়মর্হার্ কের্ হমের র্াগমরে চমরত্রমে আমেঙ্গর্ েমর এবিং মূে কপর্ কস্টশর্ এবিং ফামেন ডাে মরর 
ইমতহাস এবিং ঐশ্বযন সম্পমেন  এেটি র্তুর্ িমৃিভমঙ্গ প্রিার্ েমর।  
  
কমমের উপর কেন্দ্রীয় োস কথমে স্থামপত, কপমর্ায়ার আমেন মটক্টমসর মডজাইর্ েরা েয় ফুট বাই 12 
ফুট  মড করে ভ্রমমণর স্বণনযুমগর জর্য স্মমৃতোতরতা উমস্ক কিয়। প্রধার্ কের্ হমের কমমে এবিং 
কিয়ামের জর্য 80,000 বগন ফুমটরও কবমশ মামবনে বযবহার েরা হয়, যা 100 বের আমগ গ্রযান্ড 
কসন্ট্রাে টামমনর্ামের জর্য মামবনে সরবরাহ েরা এেই কটমর্মস কোয়ামর কথমে উৎপন্ন হময়মেে।  
   
ইউএি বিম্বর্টর োলনি শুমার িম্বলর্, "েময়ে িশমের োমজর পর, আজ আমরা র্ববমষনর েেন  
পপ েরমে চমৎোর ময়মর্হার্ কের্ হে উমবাধর্ উিযাপর্ েরমত-- LIRR এবিং অ্যামেযাে 
যাত্রীমির জর্য এেটি মবশাে, স্কাইোইট সমজ্জত, আধমুর্ে োর্মজট কপাটন াে যা অ্তীমতর কপর্ 
কস্টশর্মে তুের্ায় ধুমোয় মমমশময় কিমব। মসমর্টর ডযামর্ময়ে পযামেে ময়মর্হার্ প্রথম ক াষণা েমরর্ 
কয মর্উ ইয়মেন র জর্য বড মচিা েরমত হমব এবিং এেটি গ্রযান্ড োর্মজট েমমেক্স মর্মনাণ েরা হমব 
যা এই সাইমট স্থাপমতযর কগৌরব পুর্রুিার েরমব, য র্ এটি আমরে শতমের জর্য মর্উ ইয়মেন র 
প্রবৃমি এবিং প্রাধামর্যর জর্য প্রময়াজর্ীয় গণ পমরবহর্ অ্বোঠামমা প্রমতষ্ঠা েরমব। মসমর্টর ময়মর্হার্ 
এটিমে িইুভামব কিম মের্- এেটি ঐমতহামসে ভুে সিংমশাধমর্র এেটি অ্র্র্য সুমযাগ- অ্ধন শতাব্দী 



 

 

আমগ, মযেমেম, মমড এবিং কহায়াইমটর মেূ কপর্মসেভামর্য়া কস্টশমর্র মমনামিে ধ্বিংস - এবিং এেটি 
সুির, র্তুর্, বযবহারোরী বান্ধব পাবমেে কস্পস দতমর েরা যা মর্উ ইয়েন বাসী এবিং সেে 
আমমমরোর্রা উপমভাগ েরমত পামর। আমার ভামো বনু্ধ পযাট কসই অ্র্ুপ্রামণত িশনমর্র জর্য এেজর্ 
মর্রেস প্রবক্তা মেমের্। তারপর মতমর্ কসই বযাটর্ আমার হামত তুমে কির্, এবিং এই প্রেমল্পর 
অ্গ্রগমতর জর্য মর্উ ইয়েন  এবিং অ্যামেযােমে গুরুেপূণন সহায়তায় েক্ষ েক্ষ ডোর সরবরাহ েরমত 
কপমর আমম গমবনত এবিং আর্মিত। গভর্নর কুওমমা, এবিং অ্যামেযাে, কভারর্ামডা, স্কার্স্কা, 
মরমেমটড, মবশাে কোমভড চযামেমের মুম  এই প্রেমল্প এেটি চমৎোর োজ েমরমের্ - এবিং LIRR 
অ্যামেযাে, এবিং পমরমশমষ কমমো র্মথনর যাত্রী, এবিং কসই সামথ মর্উ ইয়মেন র সেে যাত্রীরা এই 21 
শতমের করে হামবর সমুবধা োভ েরমব।"  
  
কিংম্বেি িদিে ট্রেরড র্োডলার িম্বলর্, "ময়মর্হার্ কস্টশর্ আমামির শহমরর অ্বোঠামমামত এেটি 
গুরুেপূণন সিংমযাজর্ এবিং এেটি উপযুক্ত উমিযাগ যা প্রয়াত মসমর্টর ময়মর্হামর্র উত্তরামধোর 
সিংরক্ষমণ সাহাযয েমর, মযমর্ প্রথম এই প্রেল্পমে চযামম্পয়র্ েমরমেমের্। আমম িী নমির্ ধমর 
ওয়ামশিংটমর্ এই প্রেমল্পর জর্য তহমবে সমথনর্ েমরমে, এটি অ্বোঠামমা উন্নয়র্ এবিং অ্থননর্মতে 
উন্নয়র্ উৎপাির্ েমর যা মর্উ ইয়মেন র প্রময়াজর্, মবমশষ েমর য র্ আমরা এই েঠির্ অ্থননর্মতে 
সমময় পুর্রুিার েরমে। এটি হাজার হাজার ভামো েমনসিংস্থার্ সৃমি েরমব, এবিং যাত্রীমির জর্য 
আমামির ক্ষমতা প্রসামরত েরমব এবিং মর্উ ইয়েন - এবিং মবমশষ েমর, পমিম পাশ্বনমে - যাত্রী এবিং 
পযনটেমির জর্য আমরা সহজেভয েমর তুেমব।"  
  
কিংম্বেিওমোর্ কোম্বরাবলর্ বি. মোলবর্ িম্বলর্, "মর্উ ইয়েন  মসটিমে ভমবষযমতর মিমে ধামবত েরার 
জর্য আমম িী নমির্ ধমর আধুমর্ে পমরবহর্ উমিযামগর প্রবক্তা মেোম, এবিং ময়মর্হার্ হে তার 
মর্িশনর্। এই ধরমর্র প্রেল্প, কসমেন্ড এমভমর্উ সাবওময়, এবিং ইস্ট সাইড এমক্সস সহ, আমামির শহর 
আমামির ভমবষযমত স্মাটন  মবমর্ময়াগ েরমে এবিং এেটি আধুমর্ে পমরবহর্ কেন্দ্র হময় উঠমে। আমম 
এই প্রেল্পগুমো সম্পন্ন েরার জর্য গভর্নর কুওমমার সামথ োজ েরার জর্য উিগ্রীব।"  
  
এম্পায়ার ট্রস্টট ট্রডম্বভল ম্বমম্বন্টর (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিিং 
ট্রপ্রবিম্বডন্ট ও মম্বর্ার্ীে প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার কর্তৃে 
এবিং স্বমের েেযামণ, সরোমর ও কবসরোমর  াত য র্ এেসামথ োজ েমর ত র্ েী অ্জন র্ েরা 
কযমত পামর ময়মর্হার্ করে হে হমে তার উিাহরণ। এই প্রজমের মমধয, ময়মর্হার্ শুধুমাত্র সমগ্র 
পূবন উপকূে বরাবর যাত্রী এবিং ভ্রমণোরীমির জর্য পমরবহর্ কসবা বমৃি েরমব র্া, এেই সামথ 
আগামী েময়ে িশে ধমর মর্উ ইয়েন  কস্টমটর অ্থননর্মতে উন্নয়মর্র জর্য এেটি শমক্তশােী অ্র্ু টে 
হমব।"  
  
অোমেোক ট্রিাম্বডন র ট্রেয়ারমোর্ টবর্ কবিয়া িম্বলম্বের্, "অ্যামেযামের ময়মর্হার্ কের্ হে এই 
অ্মবশ্বাসয শহমর ভ্রমমণর সময় আমামির গ্রাহেমির প্রাপয মবশ্বমামর্র করে ভ্রমমণর অ্মভজ্ঞতা প্রিার্ 
েরমব। সুির মভস্তা, আধুমর্ে র্েশা, র্তুর্ সুমবধা এবিং বমধনত প্রমবশ কযাগযতা দবমশিয আমামির 
কর্টওয়ােন  জমুড অ্যামেযাে েী ধরমর্র উন্নমত েরমে তা প্রিশনর্ েমর। অ্যামেযাে 35 বের আমগ 
এই পমরেল্পর্ার স্বে কিম মেে এবিং আমরা গভর্নর, মসমর্টর শুমার এবিং মর্উ ইয়েন  েিংমগ্রশর্াে 



 

 

প্রমতমর্মধ িে এবিং আমামির সেে অ্িংশীিারমির ধর্যবাি জার্াই এটিমে বাস্তমব পমরণত েরমত 
সাহাযয েরার জর্য।"  
  
অোমেোম্বকর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বিল বির্ িম্বলর্, "ময়মর্হার্ কের্ হে সমবনাত্তম ভ্রমণ 
অ্মভজ্ঞতা প্রিামর্ অ্যামেযামের অ্ঙ্গীোমরর প্রমতমর্মধে েমর। উন্নত যাত্রী স্বােিয এবিং মর্রাপত্তা, 
র্তুর্ সুমবধা এবিং বমধনত প্রমবশামধোর দবমশিয সহোমর, এটি কসই ধরমর্র করে কস্টশর্ যা প্রয়াত 
মসমর্টর ময়মর্হার্ সবসময় মর্উ ইয়েন  মসটির ভ্রমণোরীমির জর্য েল্পর্া েরমতর্।"  
  
MTA এর ট্রেয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া  োবেক ট্রফাবয় িম্বলর্, "ময়মর্হার্ কের্ হে 
সম্পন্ন েরা কপর্ কস্টশমর্র জর্য এেটি র্তুর্ অ্ধযায় মহমসমব মচমিত েরা হময়মে য র্ আমরা 
2021 সাে শুরু েরমে এবিং এটি এম্পায়ার কস্টশর্ েমমেমক্সর অ্িংশ মহমসমব র্তুর্ প্রবৃমি এবিং 
মবমর্ময়াগ বময় আর্মব। িশমের পর িশে ধমর বযথন প্রমতশ্রুমত এবিং চেমার্ COVID-19 মহামারীর 
মমধয গভর্নর কুওমমাই এটা সম্পন্ন েমরমের্ এবিং মর্উ ইয়েন বাসীমির জর্য সরবরাহ েমরমের্। র্তুর্ 
ইস্ট এন্ড কগটওময়র মবশাে উমবাধর্ ভমবষযমতর জর্য ক্ষমতা বৃমি এবিং সামমগ্রে গ্রাহে অ্মভজ্ঞতা 
উন্নত েরার সময় কপর্ কস্টশমর্র এেটি আইেমর্ে প্রমবশবার মহমসমব োজ েরমব।"  
  
MTA কন্সোকের্ ও ট্রডম্বভল ম্বমম্বন্টর (MTA Construction & Development) ট্রপ্রবিম্বডন্ট েোম্বর্া 
লাইিার িম্বলর্, "ময়মর্হার্ কের্ হে েিং আইেযান্ড করে করাড গ্রাহেমির েযাটফমমন অ্যামক্সস এবিং 
র্াটেীয়ভামব উন্নত সুমবধা প্রিার্ েমর। এটি মবিযমার্ কপর্ কস্টশর্ রূপািমরর প্রময়াজর্ীয়তা তুমে 
ধমর, এবিং কসই োজ ইমতামমধয শুরু হময়মে। এই সপ্তামহ আমরা 33 তম মিট এবিং সপ্তম 
এমভমর্উমত েমমেমক্স এেটি মবশ্বমামর্র প্রমবশবার  ুেমবা, এবিং LIRR 33তম মিট েমরমডামরর প্রস্থ 
মবগুণ েরার োজ চেমে, যা NJ TRANSIT এবিং সাবওময় গ্রাহেমির জর্য এেটি গুরুেপূণন পথ। 
গভর্নর কুওমমার কর্তৃমে আমরা মর্উ ইয়েন বাসীমির 21 শতমের পমরবহর্ হাব যা তামির প্রাপয তা 
সরবরাহ েরমত পামর।"  
  
MTA লিং আইলোন্ড ট্ররল ট্ররাম্বডর ট্রপ্রবিম্বডন্ট বফল ইিং িম্বলর্, "LIRR গ্রাহেরা িী নমির্ ধমর এেটি 
কেন্দ্রীয় হামবর জর্য অ্মপক্ষা েরমে যা শুধুমাত্র তামির ভ্রমমণর চামহিা পূরণ েমর র্া বরিং এেটি 
মবশ্বমামর্র অ্মভজ্ঞতা প্রিামর্র জর্য সব রেম বযবস্থা েমর - এবিং আমম গমবনত কয কসই মির্ 
অ্বমশমষ এমসমে। সেে LIRR েমী এবিং এম্পায়ার কস্টট কডমভেপমমন্টমে ধর্যবাি যারা এই মবশাে 
প্রমচিামে সফে েরমত সাহাযয েমরমে, এবিং গভর্নর কুওমমামে তার কর্তৃে এবিং িশনমর্র জর্য 
ধর্যবাি, য র্ আমরা আমামির গ্রাহেমির আমরেটি প্রধার্ অ্বোঠামমা উন্নয়র্ প্রিার্ েরমে যা 
তামির প্রাপয।"  
  
বর্উ ইয়ম্বকন র ট্র াটন  অিবরটি ও বর্উ োবিনর বর্িনাহী কমনকেন া বরক কটর্ িম্বলর্, "ঐমতহামসে ফামেন 
কপাস্ট অ্মফমসর চমৎোর স্থাপতযমে 21 শতমের এেটি কের্ কস্টশমর্ রূপািমরর মাধযমম, ময়মর্হার্ 
কের্ হে এেটি মর্উ ইয়েন  আইের্ এবিং এেটি গিবয হময় উঠমব। েময়ে িশমের মবফে প্রমচিার 
পর গভর্নর কুওমমার মত এেজর্ এোগ্র এবিং স্বেিশী সরোরী েমনেতন ার প্রময়াজর্ পমড মতর্টি 
কফডামরে এমজমন্স, িটুি র্গর সিংস্থা, মতর্টি প্রধার্ পমরবহর্ সিংস্থা এবিং মর্উ ইয়মেন র িটুি প্রধার্ 



 

 

পমরবহর্ সিংস্থামে এেত্র েমর প্রেল্পটিমে এমর্ এেটি অ্স্বাভামবে সফে উপসিংহামরর মিমে এমগময় 
মর্ময় কযমত।"  
   
পযনটেমির স্বাস্থয, মর্রাপত্তা এবিং প্রমবশামধোমরর েথা মাথায় করম , প্রেল্পটি র্াটেীয়ভামব ের্মোসন 
কস্পস এবিং েযাটফমন অ্যামক্সস ক্ষমতা প্রসামরত েমর, এবিং এেটি স্বাস্থযের পমরমবশ সমথনর্ েরার 
জর্য সযামর্মটশর্ এবিং বায় ুপ্রবাহ উন্নত েমর। এই উন্নমত মভড হ্রাস েরমব এবিং কবামডন িং সহজ 
েরমব, যথাযথ সামামজে িরূে এবিং মর্রাপি এবিং স্বাস্থযের ভ্রমণ সুমবধা প্রিার্ েরমব। পমরমবমশত 
সেে েযাটফমমনর মেফমট প্রমবশামধোর আমে, যা কস্টশমর্র কমাট মেফট ধারণ ক্ষমতামে 50 
শতািংমশর কবমশ বৃমি েমর এবিং প্রমবশামধোমরর চামহিা সম্পন্ন পযনটেমির সমথনর্ েমর। উপরন্তু, 
LIRR ের্মোসন পুর্ঃর্েশা প্রাক্তর্ েমরমডামরর প্রস্থ প্রায় মতর্গুণ বৃমি েমর, উমে মযাগযভামব োি 
উাঁচু েমর এবিং বমধনত আমোে বযবস্থা প্রিার্ েমর মভড হ্রাস েমর।  
  
ময়মর্হার্ কের্ হে পমরষ্কার, সামেসযপূণন, অ্তযাধুমর্ে ওময়ফাইমন্ডিং এবিং কমমসমজিং এেমত্রত েমর, 
যার মমধয রময়মে সুমবধা জমুড ডজর্  ামর্ে হাই-করস এেইমড এবিং এেমসমড মডসমে যা আপ-টু-
মমমর্ট োর্মজট তথয প্রিার্ েমর। উন্নত যাত্রী অ্মভজ্ঞতায় উভয় করেপমথর জর্য মর্মিনি গ্রাহে 
কসবার অ্বস্থার্, এেটি মবর্ামূমেয পাবমেে ওয়াই-ফাই কর্টওয়ােন  যা পরবতী প্রজমের ওয়াই-ফাই 
6 বযবহার েমর, এবিং স্তর্যিার্োরী মাময়মির জর্য এেটি মর্মবমিত োউে দবমশিযযুক্ত।  
  
সহ োঠামমা, মূে কপর্ কস্টশর্ ধ্বিংমসর কপ্রক্ষাপমট ফামেন মবমডিং মেে প্রথম ভবর্ যা সিংরক্ষণ 
আইমর্র অ্ধীমর্ ঐমতহামসে ভামব প্রমতমষ্ঠত হময়মেে। ফামেন মবমডিং এর 200,000 বগন ফুট পাথমরর 
প্রমবশপথ, 700 জার্াো, তামার োি এবিং ইস্পাত োস এমর্ অ্মর্ে অ্র্র্য মববরমণর মমধয পমড 
যা সমূ্পণনরূমপ পরু্রুিার েরা হময়মে। র্তুর্ বামহযে দবমশমিযর মমধয রময়মে রাস্তা এবিং ফুটপামথর 
উন্নয়র্, ঐমতহামসে 'শুষ্ক পমর া' পুর্রুিার এবিং মর্রাপত্তা বমৃি। ময়মর্হার্ কের্ হে তার কটেসই 
র্েশা এবিং মর্মনামণর জর্য LEED মসেভার সাটিন মফমেট অ্র্ুসরণ েরমে।  
  
র্তুর্ ইস্ট এন্ড কগটওময় োযনেরভামব রাস্তার স্তর এবিং মবিযমার্ কপর্ কস্টশমর্র LIRR ের্মোমসনর 
মমধয আসা যাওয়া মবগুণ েমর এবিং মতর্টি অ্তযাধমুর্ে এসেযামেটর এবিং এেটি মসাঁমড অ্িভুন ক্ত 
েমর। এসেযামেটরগুমো শীতে আবহাওয়ায় অ্পামরশর্ মর্মিত েরমত মহটার সহ স্মাটন  দবমশিয 
সমজ্জত এবিং এমত রময়মে এেটি "মিপ কমাড" যা শমক্ত সিংরক্ষণ েরমব এবিং তামির িী নায়ু বৃমি 
েরমব। র্তুর্ প্রমবশবার LIRR ের্মোসন এবিং মর্উ ইয়েন  মসটি োর্মজট 1/2/3 এবিং A/C/E 
সাবওময় োইমর্ সরাসমর এবিং সহমজ প্রমবশামধোর প্রিার্ েমর।  
  
মবিযমার্ কপর্ কস্টশমর্ গভর্নমরর উমিযামগর অ্িংশ মহমসমব, বতন মার্ LIRR েমরমডামরর প্রস্থ মতর্গুণ 
েরার জর্য মর্মনাণ োজ চেমে, কয ামর্ উচ্চ োি, উন্নত কভমন্টমেশর্ এবিং প্রথম কশ্রণীর যাত্রী 
সুমবধা কযাগ েরা হমে যামত মভড েমামর্া যায় এবিং যাত্রীমির স্বাস্থয, সমুবধা এবিং আরাম বমৃি 
েরা যায়।  
  



 

 

স্কান্সকা USA ট্রপ্রবিম্বডন্ট এিিং CEO বরোডন  ট্রকম্বর্বড িম্বলর্, "র্তুর্ ময়মর্হার্ কের্ হে উমবাধর্ 
মর্উ ইয়মেন র সমৃি এবিং অ্র্র্য ইমতহাসমে জীবি েমর কতামে, যা মমডটাউর্ মযার্হাটমর্র কেন্দ্রস্থমে 
এেটি মবশ্বমামর্র পমরবহর্ কেমন্দ্র রূপািমরত হয়। এটি বামসিা, যাত্রী এবিং পযনটেমির এেটি 
উমে মযাগযভামব ভামো অ্মভজ্ঞতা প্রিার্ েরমব। আট বের ধমর মর্মমনত, এবিং এেটি দবমশ্বে 
মহামারীর মমধয, আমরা আমামির অ্িংশীিার এবিং শত শত মর্মবমিত েমী এবিং সাব-েন্ট্রাক্টরমে 
ধর্যবাি জার্াই যারা এই প্রেল্পটি সময়মত এবিং বামজমট প্রিার্ েমরমে- যা মর্উ ইয়মেন র জটিে 
োর্মজট অ্বোঠামমামে আমরা পুর্গনঠর্ েমরমে।"  
  
WSP USA এর বিবর্য়র ভাইি ট্রপ্রবিম্বডন্ট এিিং উত্তর- িূন  বরোলক গোবর ই. র্ুম্বর্ি িম্বলম্বের্, 
"WSP এর জর্য ফামেন কপর্ কস্টশর্/ ময়মর্হার্ কের্ হে আইেমর্ে প্রেমল্পর কপ্রাগ্রাম মযামর্জার 
মহমসমব ESD মহমসমব িাময়ে পাের্ েরা সম্মামর্র। ঐমতহামসে কজমস এ. ফামেন কপাস্ট অ্মফমস 
অ্বমস্থত এই চমৎোর র্তুর্ কের্ হে 20 বেমররও কবমশ সময় ধমর কি া এেটি স্বে মেে। মেন্তু 
আমামির গভর্নর অ্যানু্ড্র কুওমমার কর্তৃে এবিং িঢৃ়তা এই মির্টিমে বাস্তমব পমরণত েরমত কপমরমে। 
পৃমথবীর সবমচময় বড শহমরর মত মর্উ ইয়েন  মসটিমত করে যাত্রীমির শুমভো জার্ামত প্রস্তুত 
ময়মর্হার্ কের্ হে। সবাইমে অ্মভর্ির্।"  
  
ট্রভারর্াম্বডা বরম্বয়লটি োম্বস্টর ট্রেয়ারমোর্ এিিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া বস্টম্বভর্ রি িম্বলর্, 
"কভারর্ামডা এই রূপািরমূেে র্াগমরে প্রেল্প সম্পন্ন েরমত গভর্নর এবিং মর্উ ইয়েন  রামজযর সামথ 
কযাগ মিমত কপমর আর্মিত। ময়মর্হার্ কের্ হে শুধুমাত্র মবিযমার্ কপর্ কস্টশর্ েমমেমক্সর এেটি 
মবশাে সিংমযাজর্ হমব র্া, এেই সামথ মযার্হাটমর্র সমৃি পমিম মিমের কগটওময় এবিং ভমবষযৎ 
উন্নয়মর্র জর্য এেটি অ্র্ু টে হমব। এেটি মবশ্বমামর্র  ুচরা এবিং ডাইমর্িং অ্ফার সহ এেটি 
মবস্ময়ের, পুর্ঃেমল্পত ঐমতহামসে ভবমর্ অ্বমস্থত, এটা হমব আমামির মহার্ শহমরর পযনটেমির 
এবিং মর্উ ইয়েন বাসী প্রাপয গিবয। এই চযামেমেিং সমময়, মবমশষ েমর হাজার হাজার মর্মনাণ শ্রমমে, 
যারা এই অ্সাধারণ োমজর জর্য মবশাে প্রমচিায় অ্বিার্ করম মের্ তামির সবাইমে আমরা ধর্যবাি 
জার্াই।"  
  
 ািবলক আটন  ফান্ড বডম্বরক্টর এিিং বেফ বকউম্বরটর বর্ম্বকালাি িাউম িম্বলর্, "অ্তীত, বতন মার্ 
এবিং ভমবষযমতর মথমমর প্রমতফেমর্, স্টযার্ ডগোস, এেমমগ্রর্ এবিং ড্রাগমসট এবিং কেমহমি ওয়াইমে 
র্তুর্ ময়মর্হার্ কের্ হমে িশনেমির স্বাগত জামর্ময়মের্। মশল্প এবিং সিংসৃ্কমতর সমাথনে এেটি দবমশ্বে 
শহমর এটা উপযুক্ত কয এই োজগুমো তামির কসৌিযন, মার্বতা, উচ্চাোঙ্ক্ষা এবিং প্রযুমক্তগত 
আমধপমতয জ্বেজ্বে েমর- এই অ্সাধারণ র্তুর্ োর্মজট হামবর কচতর্ামে ধারণ েমর। আজমের 
সবমচময় উন্নত মডমজটাে প্রযুমক্ত বযবহার েমর, স্টযার্ ডগোমসর মহাোমবযে ফমটাগ্রামফে মসমরজ মূে 
কপর্ কস্টশর্ পুর্মর্নমনাণ এবিং র্য়টি ঐমতহামসে মুহূতন মে জীবি েমর কতামে। এেমমগ্রর্ এবিং 
ড্রাগমসমটর েমন এেটি োল্পমর্ে মসটিমস্কপ হওয়ার স্বে কিম  যা োি কথমে কর্মম আমস এবিং এেটি 
সমসামময়ে কমগামসটির গমতশীেতা এবিং শমক্ত মবমেরণ েমর। কেমহমি ওয়াইমের হামত আাঁো, 
আমোমেত োাঁচ ধ্রুপিী মসমেিং কেমস্কামে র্তুর্ েমর আমবষ্কার েমর। তার মহাজাগমতে িশৃয গুমো 
তরুণ, েৃষ্ণাঙ্গ মর্উ ইয়েন বাসীমির কেেডযান্স কথমে ধার েরা কপামজ ভমর উমঠমে, এই র্তুর্ 
র্াগমরে স্থামর্ এে উচ্ছ্বমসত অ্মভবযমক্ত রচর্া েমরমে যা আমামির শহমরর রাস্তায় উৎপমত্ত োভ 



 

 

েমর। মচত্তােষনে এবিং শমক্তশােী, প্রমতটি োজ মর্উ ইয়মেন র সমৃি ঐমতহয, এর দবমচত্রযময় এবিং 
প্রমতভাবার্ মার্ুষ, এবিং এর অ্িময সৃজর্শীেতা বারা অ্র্ুপ্রামণত।"  
  
অিিরপ্রাপ্ত বস্কডম্বমার, ওউইিংি এিিং ট্রমবরল বডোইর্  াটন র্ার রোর ডাবফ িম্বলর্, "এই প্রেমল্পর 
সবমচময় উমে মযাগয মবষয় হমে কযভামব এটি এেটি েম বযবহৃত এবিং েম প্রশিংমসত ভবর্মে 
এেটি র্তুর্, এই শহমরর জর্য আমন্ত্রণ সির িরজায় পমরণত েমরমে। আমরা এমর্ এেটা জায়গা 
রচর্া েমরমে যা মূে কপর্ কস্টশমর্র মমহমা জামগময় কতামে, পাশাপামশ বহুোে ধমর মর্উ ইয়েন  
কথমে আসা যাওয়া যাত্রীমির সম্মু ীর্ হওয়া সমসযার এেটি বযবহামরে সমাধার্ মহমসমব োজ েমর। 
ফামেন কপাস্ট অ্মফস ভবমর্র অ্মভমযামজত পুর্বনযবহামরর মাধযমম আমামির স্থাপতয অ্তীমতর সামথ 
সিংযুক্ত হময় আমরা মর্উ ইয়মেন  র্তুর্ জীবমর্র শ্বাস মর্মে, এবিং িশমের পর িশে ধমর এ ামর্ 
কেউ পায়মর্ এমর্ এে অ্মভজ্ঞতা রচর্া েরমে।"  
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