
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মমম্বরা-র্র্ন মের্ মেেম্বর্র অোম্বেস প্রকল্প েরু্রায় শুরু করার কর্া ম াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
প্রকল্পটি COVID-19 এিং MTA 2020 অর্নায়ম্বর্র অবর্শ্চয়তার বিরবতর েম্বর এবগম্বয় চম্বলম্বে, যা 

MTA-র 2020-2024 মূলধর্ েবরকল্পর্ায় িড় অগ্রগবতর সংম্বকত মেয়  
  

ব্রঙ্কম্বস হান্টস েম্বয়ন্ট, োকন ম্বচোর, মবরস োকন  এিং মকা-অে বসটিম্বত চারটি মমম্বরা-র্র্ন মেের্ 
বর্মনাম্বণর জর্ে বর্িনাবচত ফামন কাজ করম্বি; মকা-অে বসটি মর্ম্বক মের্ মেেম্বর্ যাতায়াত 75 
বমবর্ট মর্ম্বক 25 বমবর্ম্বট কমাম্বর্া হম্বি; হান্টস েম্বয়ন্ট মর্ম্বক মের্ মেেম্বর্ যাতায়াত 45 বমবর্ট 

মর্ম্বক 16 বমবর্ম্বট হ্রাস করা হম্বি  
  

মফডাম্বরল সরকার খসড়া েবরম্বিে েযনাম্বলাচর্া প্রকাম্বের অর্ুম্বমাের্ বেম্বয়ম্বে; MTA ৪৫ বেম্বর্র গণ 
মন্তম্বিের সময়কাম্বলর জর্ে প্রস্তুবত বর্ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ মমমরা-র্র্ন মের্ মেশর্ অ্যামেস প্রকল্প (Metro-North Penn 
Station Access Project) েুর্রায় চালু করার ম াষণা কমরমের্, যা COVID-19 মহামারী এবং 
মমমরােললটার্ রান্সমোমটন শর্ অ্মর্ালরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) 
তহলবমলর অ্লর্শ্চয়তার কারমণ স্থলগত করা হময়লেল। েুর্রায় ম ালা প্রলিয়াটি চারটি র্তুর্ মমমরা-
উত্তর মরলমরাড (Metro-North Railroad) মেশর্ লডজাইর্ এবং লর্মনাণ এবং ব্রঙ্কমস রযাক 
আেমেড করার জর্য একটি ফামনমক লর্বনাচর্ করমব। MTA 2020 সামলর মফব্রুয়ারী মামস এই 
প্রকমল্পর জর্য লবড করার মযাগযতা সম্পন্ন লতর্জর্ কর্মসাটিন য়ামক লচলিত কমরলেল, ও লর্উ ইয়মকন  
COVID-19 এর আগমমর্র লতর্ সপ্তাহ আমগ ঐলতহালসক 2020-2024 মূলধর্ কমনসূলচর অ্র্নায়র্ 
লর্ময় প্রশ্ন তুমললেল। লবধ্বংসী আলর্নক ক্ষলত এবং মহামারী সম্পলকন ত অ্লর্শ্চয়তার কারমণ MTA 
মূলধর্ মপ্রাোম এবং িয় প্রলিয়ামক লবরত রাম ।  
  
গভর্নর আরও ম াষণা কমরমের্ ময মফডামরল সরকার জর্সাধারমণর মন্তমবযর জর্য েলরমবশ 
মূলযায়মর্র  সডা প্রকামশর জর্য MTA-মক অ্র্ুমমাদর্ লদময়মে।  
  
"টিকাকরমণর হার বাডা এবং COVID-19 কমম যাওয়ার সামর্ সামর্, লর্উ ইয়মকন র ভলবষযৎ এবং 
মহামারী মর্মক অ্র্ননর্লতক েুর্রুদ্ধামরর জর্য আমামদর প্রময়াজর্ীয় গুরুত্বেূণন েলরকাঠামমা প্রকল্পগুললমত 
আমামদর প্রমচষ্টা েুর্রায় মমর্ালর্মবশ করার সময় এমসমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মমমরা-র্র্নমক 



 

 

মের্ মেশমর্র সামর্ সংযকু্ত করা মকবল লর্উ ইয়কন  লসটির অ্র্ননর্লতক প্রবৃলদ্ধ এবং উন্নয়মর্র জর্য 
র্য়, আমামদর েলরমবশ রক্ষা এবং আমামদর সম্প্রদায়গুললমত েলরবহমণর আরও র্যায়সঙ্গত 
প্রমবশালধকার প্রদামর্র জর্য একটি গুরুত্বেূণন েরবতী েদমক্ষে। এর ফমল চারটি র্তুর্ মেশর্ 
লর্মনামণর জর্য একটি ফামমনর জর্য লর্বনাচর্ প্রলিয়া েুর্রায় শুরু করা ব্রঙ্কমস েলরবহমণর অ্যামেস 
প্রসালরত করমব এবং মযার্হাটর্ এবং লমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমলর মমধয একটি র্তুর্ কলরমডার ততলর 
করমত সহায়তা করমব।"  
  
অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় মফডামরল সহায়তার ফমল কযালেটাল মপ্রাোমমর তহলবল আরও স্পষ্ট হওয়ার সামর্ 
সামর্, MTA লতর্টি কর্মসাটিন য়া মর্মক আর্ষু্ঠালর্ক লবড চাইমত অ্েসর হমে। একই সমময়, MTA 
একটি 45 লদমর্র মন্তমবযর সমময়র জর্য প্রস্তুলত লর্মে যা প্রকমল্পর আর্ুষ্ঠালর্ক েলরমবশগত 
েযনামলাচর্ার সামর্ র্াকমব। মসই প্রলিয়ার অ্ংশ লহসামব, জর্গণ অ্র্লাইমর্ এবং ব্রঙ্কমসর প্রকৃত 
সশরীমর সাইটগুললমত প্রকমল্পর র্লর্ েযনামলাচর্া করমত সক্ষম হমব, যার মমধয রময়মে মলরস োকন  
কলমউলর্টি অ্যামসালসময়শর্ (Morris Park Community Association) এবং ব্রঙ্কস ইহুলদ কলমউলর্টি 
কাউলন্সল (Bronx Jewish Community Council)।  
  
"সব মচময় বযয়সামেক্ষ মলূধর্ প্রকল্পগুলল হল মযগুলল লবদযমার্ েলরকাঠামমা মর্মক আরও গণ 
েলরবহর্ েলরমষবা লর্ংমড মর্য়, সবনদা শূর্য মর্মক র্তুর্ লকেু ততলর করার েলরবমতন ," MTA 
কর্স্ট্রাকের্ এন্ড মডম্বভলেম্বমম্বন্টর মপ্রবসম্বডন্ট (MTA Construction & Development) জাম্বর্া বলিার 
িম্বলর্, "র্তুর্ মমমরা-র্র্ন েলরমষবার বযবস্থা করার জর্য এই স্বল্প বযবহৃত অ্যামরযাক মরল লাইর্টি 
েুর্লর্নমনামণর মাধযমম, এই প্রকল্পটি ইে ব্রঙ্কমসর বালসন্দামদর চাকলর, লশক্ষা এবং সমূ্পণন সুমযামগর 
সম্ভামরর প্রলত আরও ভাল অ্যামেস মদমব।"  
  
"এটি একটি উমত্তজর্ােূণন প্রকল্প যা মমমরা-উত্তমরর জর্য ততটাই রূোন্তরকামী হমব মযমর্ হমব 
ব্রঙ্কমসর জর্য," এমটিএ মমম্বরা-র্র্ন মরলম্বরাম্বডর (MTA Metro-North Railroad) সভােবত 
কোর্বরর্ বরর্াবি িম্বলর্। "আমরা এই প্রকল্পমক সমর্নর্ করার জর্য যর্াসাধয মচষ্টা করলে যামত 
মমমরা-র্র্ন েলরমষবামক ব্রঙ্কমসর একটি সমূ্পণন র্তুর্ অ্ংমশ লর্ময় আসা যায় এবং আমামদর লর্উ 
হযামভর্ লাইমর্ োহকমদর - ঐলতহালসকভামব আমামদর বযস্ততম - তামদর ভ্রমমণর েলরকল্পর্া করার 
সময় র্তুর্ গন্তমবযর লবকল্প প্রদার্ করা যায়।"  
  
গভর্নর কুওমমা তার 2014 সামলর মেট অ্ফ দয মেট ভাষমণ প্রকল্পটিr প্রস্তাব কমরর্ এবং ২০১৫ 
সামল এটিমক 250 লমললয়র্ মালকন র্ ডলার উৎসগন কমরর্। প্রকল্পটি ব্রঙ্কমস চারটি সমূ্পণন 
অ্যামেসমযাগয মমমরা-র্র্ন মেশর্ লর্ময় আসমব - হান্টস েময়ন্ট, োকন মচোর, মলরস োকন  এবং মকা-
অ্ে লসটিমত। এই মেশর্গুললমত র্ামা মরর্গুলল লর্উ হযামভর্ লাইমর্র একটি সম্প্রসারমণর কাজ 
করমব, েূবন ব্রঙ্কস মর্মক লমডটাউর্ মযার্হাটর্ এবং ওময়েমচোর কাউলন্ট এবং কামর্কটিকামটর 
েময়ন্টগুললমত মরল দ্বারা যাতায়ামতর লবকল্প সরবরাহ করমব।  
  



 

 

মকা-অ্ে লসটি মর্মক মের্ মেশমর্ যাতায়াত, যার জর্য বতন মামর্ 75 লমলর্ট লামগ, তা 25 লমলর্মট 
র্ালবময় আর্া হমব। হান্টস েময়ন্ট মর্মক মের্ মেশমর্ যাতায়াত, যার জর্য বতন মামর্ 45 লমলর্ট 
লামগ, তা 16 লমলর্মট কমম আসমব।  
  
মমমরা-র্র্ন মরর্গুলল অ্যামরযামকর মাললকার্াধীর্ একটি মরল লাইর্ বযবহার করমব যা দী নলদর্ ধমর 
অ্যামরযামকর উত্তর-েূবন কলরডর মরর্গুলল বযবহার কমর আসমে, যা র্া মর্মম এলাকার মমধয লদময় 
যাত্রা কমর। এই প্রকল্পটি লাইর্টি আেমেড করমব এবং একই সমময় এর েলরকাঠামমা বযবস্থাগুলল 
আেমডট করমব প্রর্মবামরর মমতা স্থার্ীয় MTA েলরমষবামক লাইমর্ লর্ময় আসার সামর্।  
  
প্রকল্পটি ব্রঙ্কমস মমমরা-র্র্ন েলরমষবামক আরও আকষনণীয় এবং বযবহারমযাগয করার জর্য অ্সং য 
প্রমচষ্টার মমধয একটি। মমমরা-র্র্ন 2017 সামল মমলমরাজ এবং মরমমন্ট অ্ফ-লেক এবং উইকএন্ড 
েলরমষবা লদ্বগুণ কমর এবং 2019 সামল মযার্হাটর্ এবং মফাডন হযামমর মমধয েলরমষবা লদ্বগুণ কমর 
লর্উ হযামভর্ লাইর্ মরর্ বযবহামরর উের েূবনবতী মবসরকারী মরলের্ মর্মক উত্তরালধকার সূমত্র প্রাপ্ত 
দী নলদমর্র লর্মষধাজ্ঞা দরূ কমর মযগুলল ইলতমমধয এই মেশর্গুললমত র্ামম। সবনমশষ মমমরা-র্র্ন 
মেশর্টি র্তুর্ভামব লর্লমনত হময়লেল ময ামর্ আমগ লকেু লেল র্া, তাও ব্রঙ্কমস, ইয়ালঙ্কস-E 153তম 
লিমট, যা 23 মম, 20009 তালরম  ম ালা হয়।  
  
ব্রঙ্কস এবং েণূন লর্উ হযামভর্ লাইর্ মর্মক মমমরা-র্র্ন আমরাহীরা একটি মের্ মেশমর্ মে ৌঁোমব যা লং 
আইলযান্ড মরল মরাড (Long Island Rail Road) আমরাহীমদর কামে দী নকাল েলরলচত সীমাবদ্ধতা 
মর্মক রূোন্তলরত হময়মে। প্রশস্ত র্তুর্ ময়লর্হার্ মরর্ হল এবং 33তম লিট এবং মসমভন্থ 
অ্যালভলর্উমত একটি র্তুর্ প্রমবশদ্বার ইলতমমধয ম ালা হময়মে। লং আইলযান্ড মরল মরাড কর্মকামসনর 
মকন্দ্রীয় মমরুদণ্ড 33তম লিট কলরডমরর প্রস্থ এবং উচ্চতা প্রায় লদ্বগুণ করার কাজ এ র্ চলমে।  
  
মের্ মেশর্মক লবশ্বমামর্র, একলবংশ শতাব্দীর েলরবহর্ মকমন্দ্র রূোন্তলরত করার জর্য আরও কাজ 
চারটি র্তুর্ ব্রঙ্কস মমমরা-র্র্ন মেশর্ লর্মনামণর কামজর সামর্ এক সামর্  টমব। মের্ মেশমর্র 
কমীরা MTA, NJ েলরবহণ এবং অ্যামরযামকর যাত্রী স্থার্গুললমক একটি বৃহত্তর, সরলীকৃত স্থামর্ 
একীভূত করমব, লিটমেে মর্মক প্রাকৃলতক আমলা আর্মব এবং যাত্রী অ্ঞ্চলগুললমক আরও প্রশস্ত এবং 
উৌঁচু করমব।  
  
NYS অোম্বসেবল বিকার কালন বহবে িম্বলর্, "উত্তর-েূবন ব্রঙ্কমসর জর্য একটি মমমরা-র্র্ন মেশর্ 
চালু করা, যা দী নলদর্ ধমর এক েলরবহর্ মরুভূলম লহসামব মদ া হয়, বালসন্দামদর জর্য একটি বড 
জয়। আলম আমামদর লর্বনালচত কমনকতন া এবং সম্প্রদাময়র মর্তামদর ধর্যবাদ জার্ামত চাই যারা 
এটিমক বাস্তমব েলরণত করার জর্য কাজ কমরমের্। এই ধরমর্র েলরকাঠামমা উন্নয়র্ প্রকল্প 
ব্রঙ্কসবাসীমদর জর্য সংমযাগ উন্নত করার চালবকাঠি, একই সামর্ মযার্হাটর্ মর্মক আমরা লর্রলবলেন্ন 
ভ্রমমণর অ্র্ুমলত মদয়, আমামদর স্থার্ীয় অ্র্নর্ীলত েরু্রুজ্জীলবত করমত সাহাযয কমর য র্ আমরা 
COVID শাটডাউর্ মর্মক েুর্রায়  লুলে এবং েুর্রুদ্ধার করলে।"  
  



 

 

প্রবতবর্বধ বরবচ মটাম্বরস িম্বলর্, "আমামদর গণ েলরবহমর্র বযবস্থা আমামদর অ্র্নর্ীলতর মমরুদণ্ড 
এবং মকার্ও সম্প্রদায়মক লেেমর্ মফমল র্া যাওয়া হয় তা বাধযতামূলক। আমরা মস ভাগযবার্ ময এই 
গুরুত্বেূণন প্রকল্পটি আরও একবার এলগময় চমলমে, এবং আলম গভর্নর এবং তাৌঁর টীমমক তামদর 
দলৃষ্টভলঙ্গর জর্য এবং আমামদর যামত সম্প্রদায়গুলল COVID সংকট মর্মক েুর্রুদ্ধার করার সামর্ 
সামর্ আরও সংযুক্ত র্ামক তা লর্লশ্চত করমত লডাই করার জর্য সাধুবাদ জার্াই।"  
  
প্রবতবর্বধ জামাল মিামোর্ িম্বলর্, "আমামদর েলরবহমর্র মর্টওয়ামকন র সম্প্রসারণ এবং বৃলদ্ধ করা 
আরও উন্নত, আরও র্যায়সঙ্গত সম্প্রদায় গমড মতালার জর্য মূল চালবকাঠি হমব। এই চারটি 
সংমযালজত মরমর্র মেশর্গুলল গালডর উের আমামদর লর্ভন রতামক হ্রাস করমত এবং অ্মর্ক মার্ুমষর 
যাতায়াতমক আরও লর্লবনঘ্ন কমর তুলমত সহায়তা করমব, যা আমামদর প্রময়াজর্ীয় অ্র্ননর্লতক 
প্রবৃলদ্ধমক ইন্ধর্ লদমত অ্মর্ক দরূ মযমত োমর। আমামদর অ্লফস এটি গলতশীল করার জর্য MTA-এর 
সামর্ কমঠার েলরশ্রম করমে, এবং আলম আর্লন্দত ময আমরা গভর্নর কুওমমার অ্লফমসর সামর্ কাজ 
করমত মেমরলে যামত এটি সম্ভব করা যায় এবং ব্রঙ্কমসর েলরবারগুললমত এই উন্নলতগুলল আর্া যায়।"  
  
মসম্বর্টর জামাল মিইবল িম্বলর্, "মমমরা-র্র্ন দী নলদর্ ধমর লর্উ ইয়কন  শহর এবং লমড-হাডসর্ 
অ্ঞ্চমল অ্র্ননর্লতক উন্নয়মর্র জর্য একটি গুরুত্বেূণন কনু্ডইট, এবং এটিমক মের্ মেশমর্র সামর্ সংযুক্ত 
করা গণ েলরবহমর্র জর্য লর্উ ইয়কন  ম ালার প্রলিয়ার েরবতী েদমক্ষে। এই প্রকল্পটি গণ 
েলরবহমর্ র্যায়সঙ্গত অ্যামেমসর সম্প্রসারমণ সহায়তা করমব এবং আরও মবলশ মলাকমক গালডর উের 
লর্ভন রতা হ্রাস করমত উৎসালহত করমব। ব্রঙ্কস সীলমত েলরকাঠামমার লবলর্ময়াগ মর্মক অ্মর্ক দী ন 
সময় ধমর ভুমগমে, ময ামর্ লবেুল সং যক মার্ষু বাস কমর মস ামর্ েলরবহমর্র জর্শূর্য অ্ঞ্চল মেমড 
মগমে। আলম মকা-অ্ে শহমরর প্রলতলর্লধত্ব কলর, যা একটি অ্র্র্য সম্প্রদায় যা অ্মর্ক লদর্ ধমর 
েলরবহমর্র অ্সামমযর লশকার হময়মে। এই মমমরা-র্র্ন মেশর্টি সমূ্পণন হওয়ার সামর্ সামর্, মকা-অ্ে 
বালসন্দামদর আরও লর্ভন রমযাগয দ্রুত েলরবহর্ র্াকমব। লর্উ ইয়মকন র ভলবষযমতর জর্য এই গুরুত্বেূণন 
েলরকাঠামমার প্রকমল্পর প্রলত তাৌঁর দঢৃ় অ্ঙ্গীকামরর জর্য আলম গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাদ জার্াই এবং 
ব্রঙ্কস জমুড চারটি মেশমর্র ম ালা মদ ার অ্মেক্ষায় রময়লে।"  
  
অোম্বসেবলমোর্ মাইম্বকল মিম্বন্ডম্বটা িম্বলর্, "ব্রঙ্কস এবং মকা-অ্ে শহমরর জর্গণ এই ম াষণায় 
আর্লন্দত। আমরা অ্মর্ক লদর্ ধমর অ্মেক্ষা করলে এবং আমরা এই প্রকমল্পর প্রলত গভর্নমরর 
প্রলতশ্রুলতর প্রশংসা কলর।"  
  
ওম্বয়েম্বচোর কাউবন্টর বর্িনাহী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "মমমরা-র্র্ন মরলের্ দী নলদর্ ধমর 
ওময়েমচোর কাউলন্ট এবং লর্উ ইয়কন  শহমরর মমধয একটি গুরুত্বেূণন অ্র্ননর্লতক ও সামালজক 
সংমযাগ প্রদার্ কমরমে, এবং এটি মের্ মেশমর্ প্রসালরত করা একটি সাধারণ জ্ঞামর্র েদমক্ষে যা 
আমামদর কাউলন্টমত লবশাল অ্র্ননর্লতক সুলবধা লর্ময় আসমব। গভর্নর কুওমমা এই প্রকল্পটিমক সমর্নর্ 
কমরমের্ এবং আলম এটিমক এলগময় মযমত মদম  আর্লন্দত, এমর্লক ভয়াবহ COVID-19 মহামারীর 
মমধযও। এটি মকবল যাত্রীমদর ওময়েমচোর মর্মক মযার্হাটমর্ ভ্রমমণ সহায়তা করমব র্া; এটি 
বালসন্দামদর, বযবসাগুললমক এবং েলরবারগুললমক ব্রঙ্কস মর্মক আমামদর কাউলন্টমত আসমত এবং এই 
অ্ঞ্চমল বালণজয ও অ্র্ননর্লতমকর উন্নয়মর্র জর্য র্তুর্ সুমযাগ সরবরাহ করমত সহায়তা করমব।"  



 

 

  
ব্রঙ্কস িম্বরা মপ্রবসম্বডন্ট রুম্বির্ বডয়াজ, জবুর্য়র িম্বলর্, "লর্ম্নলবত্ত সম্প্রদাময়র কামে মে ৌঁোমর্ার জর্য 
এবং েলরবহমর্র কম দক্ষ উোময়র উের আমামদর লর্ভন রতা হ্রাস করার জর্য গণ েলরবহমর্ 
র্যায়সঙ্গত প্রমবশালধকার লর্লশ্চত করা গুরুত্বেূণন। গভর্নর কুওমমা সমে অ্ঞ্চমলর জর্য এই 
অ্বকাঠামমাগত উন্নলতমক সমর্নর্ কমরমের্ এবং COVID-19 মহামারী সমেও এটি সম্পন্ন করার জর্য 
তাৌঁর লর্ষ্ঠার জর্য আলম তামক ধর্যবাদ জার্াই। এই প্রকল্পটি ব্রঙ্কমস গণ েলরবহমর্র সুমযাগ 
সম্প্রসারণ এবং লমড-হাডসর্ অ্ঞ্চল এবং লর্উ ইয়কন  শহমরর মমধয একটি অ্র্ননর্লতক কনু্ডইট 
সরবরাহ করার জর্য একটি গুরুত্বেূণন েদমক্ষে।"  
  
বরবজওর্াল প্ল্োর্ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র (Regional Plan Association) সভােবত ও CEO টম রাইট 
িম্বলর্, "মের্ অ্যামেস একটি অ্সাধারণ প্রকল্প, র্তুর্ ক্ষমতা, সংমযাগ এবং লস্থলতস্থােকতা প্রদামর্র 
জর্য লবদযমার্ মরমলর েলরকাঠামমা েুর্রায় ততলর করা এবং ব্রঙ্কমস ঐলতহালসকভামব লর্ম্নলবত্ত 
সম্প্রদায়গুললমত গুরুত্বেূণন েলরবহমর্র অ্যামেসমযাগযতা সরবরাহ করা। RPA সম্প্রদায়গুলল এবং 
MTA-এর সামর্ কাজ করার অ্মেক্ষায় রময়মে যামত আমরা এই রূোন্তরমূলক লবলর্ময়ামগর েণূন 
সুলবধা েহণ কলর।"  
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