
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পিূন বিম্বকর অোম্বেম্বের প্রধার্ বর্মনাণ কাজ শেষ করার শ াষণা কম্বরম্বের্ 
  

100 িেম্বরর মম্বধে লং আইলোন্ড শরল শরাম্বের িৃহত্তম েম্প্রোরম্বণর জর্ে উম্ববাধর্ী বির্ বিগম্বে চম্বল 
এম্বেম্বে 

 
2022 োম্বল েময়মম্ব া েমাবি বর্বি  করম্ব  2018 োম্বল র্ ুর্ MTA কন্সট্রাকের্ অোন্ড 

শেম্বভলপম্বমন্ট প্রকম্বের পদ্ধব  পবরি ন র্ কম্বর  
  

 ৃ ীয় শরল এই গ্রীম্বে বিিেু াবয়  করা হম্বি এিং যাত্রী বিহীর্ শেস্ট শট্রর্ কাজ শুরু করম্বি  
  

প্রকে শ াকাে বিিেুৎ শযাগাম্বযাগ, HVAC বর্রাপত্তা এিং আরও অম্বর্ক বকেুর মম্ব া প্রকে 
বেম্বস্টমগুবলর পরীক্ষা এিং কবমেবর্ংম্বয়র বিম্বক স্থার্ােবর  হয়  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ইস্ট সাইড অ্যামেস-এ সসসভল সর্মনাণ কাজ শেষ করার শ াষণা 
শের্ - গ্র্যান্ড শসন্ট্রাল টাসমনর্ামলর অ্ধীমর্ লং আইলযান্ড শরল শরাডমক (Long Island Rail Road, 
LIRR) একটি র্তুর্ 350,000 বগনফুমটর যাত্রী টাসমনর্ামলর সামে সংযকু্ত কমর MTA'র শমগাপ্রকল্প। 
এটি 1950 এর েেমকর পর মাসকন র্ যুক্তরামে সর্সমনত বৃহত্তম র্তুর্ শের্ টাসমনর্াল এবং 100 
বছমররও শবসে সমম়ের মমধয LIRR-এর প্রেম সম্প্রসারণ। র্তুর্ সংমযাগটি মযার্হাটমর্ LIRR-এর 
ক্ষমতা সিগুণ করমব এবং প্রসত  ণ্টা়ে 24টি পযনন্ত শের্ সহ এবং কুইমের যাত্রীমের ভ্রমমণর সম়ে 
প্রসতসের্ 40 সমসর্ট কসমম়ে শেমব।  
  
"ইস্ট সাইড অ্যামেস উত্তর আমমসরকার বৃহত্তম পসরবহর্ প্রকল্পগুসলর মমধয একটি - একটি 
েুুঃসাহসসক 11 সবসল়ের্ মাসকন র্ ডলামরর আইসড়ো যা পুমরা আঞ্চসলক পসরবহর্ বযবস্থা পসরবতন র্ 
কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্মর্ক মার্ুমষর কম ার পসরশ্রমমর কলযামণ, এই রূপান্তরকামী 
প্রকমল্পর উপর বড় সর্মনাণ এখর্ সমূ্পণন হম়েমছ এবং আমরা শ াষণা করমত শপমর গসবনত শয ইস্ট 
সাইড অ্যামেস আগামী বছর খুলমব - উমেখমযাগযভামব ভ্রমমণর সম়ে হ্রাস করমব এবং অ্গসণত 
ভ্রমণকারীমের জর্য মযার্হাটমর্ যাতা়োত সহজ করমব। আসম সরকামর োকাকালীর্ অ্মর্ক কঠির্ 
অ্বকা ামমা প্রকমল্পর মধয সেম়ে সগম়েসছ, এবং যসেও এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করা সবমেম়ে কঠির্গুমলার 
একটি সছল, এর সমাসি সর্উ ই়েমকন র অ্েনর্ীসত এবং প্রাণবন্ততার উপর একটি সবোল প্রভাব শফলমব 
প্রজমের পর প্রজে ধমর এবং যখর্ আমরা শকার্ সকছুমত েসৃি আবদ্ধ কসর তখর্ সর্উ ই়েকন বাসীরা 
কী করমত পামর তার আমরকটি উোহরণ সহসামব কাজ করমব।"  



 

 

 
"আসম যখর্ 2018 সামল MTA-শত এমসসছলাম তখর্ আমার প্রেম কাজগুসলর মমধয একটি সছল 
ইস্ট সাইড অ্যামেমসর গভীর পযনামলাের্া করা," MTA কর্স্ট্রাকের্ অোন্ড শেম্বভলপম্বমম্বন্টর 
শপ্রবেম্বেন্ট জাম্বর্া বলিার িম্বলম্বের্। "আমরা এই প্রকমল্প সিগুণ মমর্াসর্মবে কসর - এর শমৌসলক 
সবষ়েগুসলর প্রসত সবশ্বাস প্রকাে কমর সকন্তু আমরা শযভামব এটি অ্র্ুসরণ করসছলাম তা শেমল 
সাজাই। অ্তীমত, যখর্ েযামলমের মুমখামুসখ হমত হত, উত্তরটি সছল প্রকল্প সমাসির তাসরখটি সপছমর্ 
শ মল শেও়ো। আমরা তা বন্ধ কমরসছ এবং প্রসতশ্রুসত সেম়েসছ শয প্রসতশ্রুসত অ্র্ুযা়েী এই প্রকল্পটি 
2022 সামল শেষ হমব। আজমকর শ াষণাটি একটি প্রতয়ে শয আমামের েসৃিভসি কাজ করমছ।"  
  
গভর্নর কুওমমা এবং MTA কর্স্ট্রাকের্ এন্ড শডমভলপমমমের সভাপসত জযামর্া সলবার আজ প্রকল্পটি 
পসরেেনমর্র শর্তৃত্ব সেম়েমছর্। মযার্হাটর্ কর্মকামসন রাস্তার স্তমরর ঠিক সর্মে একটি 350,000 
বগনফুমটর LIRR যাত্রী কর্মকাসন অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমছ যা মযাসডসর্ অ্যাসভসর্উ বরাবর র্তুর্ প্রমবেপে, 
25টি খুেরা সবক্র়ে শস্টারফ্রে, ও়োইফাই এবং শসল পসরমষবা, র্তুর্ আটন  ইর্স্টমলের্ এবং সরম়েল 
টাইম শের্ তেয সহ সডসজটাল সাইমর্জ সরবরাহ করমব। শুধুমাত্র MTA-র প্রাক্তর্ সের েিমরর 
পুর্সর্নমনামণর অ্ংে সহসামব 45 তম সস্ট্রমট সর্সমনত 347 মযাসডসর্ অ্যাসভসর্উম়ের প্রমবেপেটি সেমর্ 
10,000 শলাকমক শসবা শেমব বমল আো করা হমে।  
 
সমতমরাটি হাই-রাইজ এসকযামলটর, দেম নয 182 ফুট এবং MTA সসমস্টমমর েী নতম, পাকন  
অ্যাসভসর্উম়ের 140 ফুট সর্মে শের্ টাসমনর্ামলর র্তুর্ সবশ্বমামর্র কর্মকাসন এবং শমমজসর্মর্র মমধয 
যাত্রীমের সংযুক্ত করমব। শমমজসর্র্টি একটি উপমরর শের্ স্তমরর সেমক সর্ম়ে যা়ে েটুি প্ল্যাটফমন এবং 
োরটি েযাক রম়েমছ, এবং একটি সর্ম্ন শের্ স্তমরর সেমক সর্ম়ে যা়ে যা একইভামব েটুি প্ল্যাটফমন 
এবং োরটি েযাক রম়েমছ।  
 
শের্গুসল একটি র্তুর্ সসক্র়ে সুড়ি শেমক কর্মকামসন প্রমবে করমব যা 63 তম সস্ট্রমট ইস্ট সরভামরর 
সর্মে যাও়োর সামে সামে েটুি েযাক বহর্ কমর। তারপমর েটুি েযাক োরটিমত ভাগ হম়ে যা়ে, 
তারপমর েটুি স্তমর আটটিমত ভাগ হ়ে।  
 
কুইমে, কু্ররা 300টি শরল গাসড়র জর্য জা়েগা সহ একটি র্তুর্ ই়োডন  দতসর কমরমছ, এবং উত্তর 
আমমসরকার বযস্ততম যাত্রী শরলপে শমাড় হযারল্ড ইোরলসকংমক সমূ্পণনরূমপ আপমডট কমরমছ, যার 
মমধয রম়েমছ 97টি র্তুর্ েযাক সুইে স্থাপর্, 295টি খুুঁটি যা অ্যামেযাক িারা বযবহৃত ওভারমহড 
তারবহর্ কমর, পাুঁেটি র্তুর্ ইস্পাত শরলপে শসতু, এবং 8,445 ফুট ধমর রাখা শে়োল। 
সামসগ্র্কভামব, প্রকল্পটিমত 40 মাইমলরও শবসে র্তুর্ েযাক, প্রা়ে 13 মাইল র্তুর্ খর্র্ করা সুড়ি 
অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমছ, প্রকল্পটিমত 44টি শভসেমলের্ ফযার্, 550 মাইল শকবল এবং 975টি সর্রাপত্তা 
কযামমরা, 15টি ওভারমহড গযাসন্ট্র রম়েমছ যা শের্ সর়্েন্ত্রণ সংমকত প্রেেনর্ কমর এবং সসগর্যাল 
সসমস্টম উপাোর্ যুক্ত েযামকর পামে 14টি হাট অ্ন্তভুন ক্ত রম়েমছ।  
 
মূলত 1960 এর েেমক কল্পর্া করা, প্রকল্পটি 1990 এর েেমক কুইে এবং মযার্হাটমর্ 
আন্তসরকভামব কাজ শুরু কমর 2006 সামল সবকসেত হম়েসছল। ইস্ট সাইড অ্যামেস ঠিকাোররা 



 

 

বছমরর পর বছর ধমর শবে কম়েকটি প্রমকৌেমলর কৃসতত্ব অ্জন র্ কমরমছ, যার মমধয রম়েমছ গ্র্যান্ড 
শসন্ট্রামলর অ্ধীমর্ শরল কাযনক্রমম সীসমত প্রভাব সহ সবমফারণ, র্েন ার্ন বুমলভাডন  এবং কুইে-এর উুঁেু 
এবং ভূগভন স্থ পাতাল শরল উভম়ের অ্ধীমর্ খর্র্ এবং উত্তর আমমসরকার বযস্ততম শের্ ইোরলসকং 
হযারল্ড ইোরলসকং-এর ক্ষমতা সম্প্রসারণ।  
 
শপর্ শস্টেমর্ সভড় শেমক মুসক্ত ছাড়াও, ইস্ট সাইড অ্যামেস ইস্ট সাইমডর বযবসাস়েক শকন্দ্রগুসলমত 
একটি র্তুর্ সলঙ্ক সরবরাহ কমর এবং গ্র্যান্ড শসন্ট্রাল টাসমনর্ামলর োরপামে োকসরর প্রবসৃদ্ধমক সমেনর্ 
কমর সবশ্ব অ্েনর্ীসতমত সর্উ ই়েমকন র প্রসতমযাসগতামূলক অ্বস্থার্ বাসড়ম়ে তুলমব। প্রকল্পটি সমূ্পণন হমল 
হযারল্ড ইোরলসকং-এর মাধযমম অ্পামরের্াল েক্ষতা বযাপকভামব উন্নত হমব, যা উত্তর-পবূন কসরডর 
জমুড় ভ্রমণকারীমের উপকৃত করমব। প্রেমবামরর মমতা, সর্উ ই়েকন  সসটি শেমক লং আইলযামন্ড 
সবপরীত যাতা়োত এই অ্ঞ্চমলর জর্য একটি বাস্তবসম্মত সবকল্প হমব এবং পূবন সমডটাউর্ এবং 
শমমো-র্েন শরলপে গ্র্াহকমের লং আইলযান্ড শরল শরাড এবং জামাইকা এ়োরমের্ হম়ে শজএফমক 
সবমার্বন্দমরর সামে সংমযাগ স্থাপর্ করমত সক্ষম হমব।  
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