অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/31/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

গভর্রন হ াকল লং আইলোন্ড হরলম্বরাড এর গ্র্োন্ড হেন্ট্রাল পর্ন্ত
ন পরীক্ষামূলক র্াত্রার
মাধ্েম্বম পূি নপাম্বের অোম্বেে মাইলফলক বিবিত কম্বরম্বের্

পূি নপাে 2022 োম্বলর বডম্বেের মাম্বে আর্ুষ্ঠাবর্কভাম্বি খুলম্বি র্া মোর্ াটম্বর্র পূি ন
পাম্বে র্াত্রারত লং আইলোন্ড ও কুইম্বের র্াত্রীম্বের জর্ে দ্রুততর, েরােবর হেিা বর্ম্বে
আেম্বি
িবধ্ত
ন হরল ধ্ারণক্ষমতা হের্, োিওম্বে এিং হপর্ হেেম্বর্ বভড় কমাম্বি
গভর্রন ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হেকরাপথলটর্ রান্সকপাকটন শর্ অকিাথরটটর (Metropolitan
Transportation Authority, MTA) সাকি গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথের্াল
ন
(Grand Central Terminal)
পর্ন্ত
ন থিকশষ এক্টট লং আইলযান্ড হরলকরাড (Long Island Rail Road, LIRR) পরীক্ষােূলক্ হরর্
র্াত্রায় হর্াগ হের্ এিং জর্গণকক্ হসখার্ক্ার র্তু র্ 350,000 িগফ
ন ু কটর ইস্ট সাইড অযাকেস
(East Side Access) র্াত্রী টাথের্াকলর
ন
প্রিে ঝলক্ প্রোর্ ক্করর্। এটট 1950 এর েশকক্র পর
োথক্নর্ র্ুক্তরাকে থর্থেতন িৃ ত্তে র্তু র্ হরর্ টাথের্াল
ন
এিং 100 িছকররও হিথশ সেকয়র েকযয
LIRR-এর প্রিে সম্প্রসারণ। LIRR এর তৃতীয় রযাক্ প্রক্কের সাকি থেকল, র্তু র্ সংকর্াগটট প্রথত
ঘণ্টায় 24টট পর্ন্ত
ন হরর্ দ্বারা েযার্ াটকর্ LIRR-এর যারণক্ষেতা থদ্বগুণ ক্রকি এিং ক্ুইন্স এিং
লং আইলযাকন্ডর র্াত্রীকের পূিথেকক্
ন
ভ্রেকণর সেয় প্রথতথের্ 40 থেথর্ট ক্থেকয় হেকি। এছাড়াও
এটট হরর্, হপর্ হস্টশর্ এিং সািওকয়কত র্াত্রী থিথক্ষপ্ত ক্কর হেওয়ার োযযকে থভড় ক্োকি এিং
র্াত্রীকের ক্ুইন্স ও লং আইলযাকন্ডর থিথভন্ন গন্তিয হিকক্ সরাসথর গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথের্াকল
ন
হর্কত
থেকি। র্ত্ন হরল রুট ও ক্র্কক্াস 2022
ন
সাকলর থডকসম্বর োকস আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভাকি খুকল হেওয়া
কি।
"আেরা র্খর্ ে াোরী-পরিতী ভথিষযকতর থেকক্ র্াচ্ছি, তখর্ ইস্ট সাইড অযাকেস ক্র্কক্াসটট
ন
আযুথর্ক্ পথরি র্ থসকস্টকের এক্টট েকডল," গভর্রন হ াকল িম্বলর্। "গত অয েশকক্র
ন
হিথশ
সেকয়র েকযয থর্থেতন প্রিে আযুথর্ক্ হরর্ টাথের্াল
ন
থ কসকি, ইস্ট সাইড অযাকেস ক্র্কক্াসটট
ন
হরলকসিা সম্প্রসারণ ক্রকি, ক্ুইন্স ও লং আইলযান্ড হিকক্ পূি েযার্
ন
াটকর্ র্াত্রা সেয় ক্থেকয়
আর্কি এিং থভড় ক্োকি। ে াোরী হিকক্ পুর্রুদ্ধাকর থর্উ ইয়কক্নর হর্তৃত্ব প্রোকর্র এটট
আকরক্টট উো রণ, এিং আথে 2022 সাকলর থডকসম্বর োকস ইস্ট সাইড অযাকেস ক্র্কক্াস ও
ন
রুট সম্পূণভাকি
ন
খুকল হেওয়ার জর্য উন্মুখ।"

MTA ভারপ্রাপ্ত প্রধ্ার্ ও প্রধ্ার্ বর্িান ী কমকতন
ন
া জোম্বর্া বলিার িম্বলর্, "ইস্ট সাইড
অযাকেস প্রক্েটট লং আইলযান্ড ও ক্ুইন্স হিকক্ উত্তর আকেথরক্ার সিাথযক্
ন
ক্ে ঘর্কত্বর
ন
স্থার্,
পূি েযার্
ন
াটকর্ র্াত্রীকের জর্য দ্রুততর সরাসথর হসিা প্রোর্ ক্রকি। স্মাটন রার্চ্ছজট-েুখী
থর্োণটট
ন
অিনর্থতক্
ন
থিক্াশ আর্কি, হেকরা-র্ি হরলকরাকড
ন
আকরা ভাকলা সংকর্াগ প্রোর্ ক্রকি
এিং অকটাকোিাইল হ্রাস ক্কর অঞ্চকলর িায়ুর োর্ উন্নত ক্রকি।"
LIRR হপ্রবেম্বডন্ট বফল ইং িম্বলর্, "এটট এক্টট থর্খুত
ুঁ সেন্বয় হর্ গভর্রন হ াক্ল আজকক্
এখাকর্ আোকের সাকি আকছর্ ক্ারণ থতথর্ থর্উ ইয়কক্নর ভথিষযৎ উন্নত ও উদ্ভািকর্র হর্তৃত্ব
থেকয় িাকক্র্ এিং MTA এখর্ LIRR ইথত াকসর র্তু র্ অযযাকয় প্রকিশ ক্রার সি হিকক্ ক্াকছ
চকল হগকছ। আথে তার হর্তৃকত্বর প্রথত ক্ৃতজ্ঞ এিং সক্ল লং আইলযান্ডিাসীর জর্য গ্র্যান্ড
হসন্ট্রাল টাথের্াল
ন
পর্ন্ত
ন র্তু র্ হসিা োকর্ ইস্ট সাইড প্রক্ে প্রোকর্ সা ার্য ক্রকত LIRR এর
ভূ থেক্া থর্কয় গথিত।
ন 2022 সাকল, আেরা েযার্ াটকর্র পূি পাকশ
ন
আোকের র্াত্রীকের জর্য হক্র্
আকরা থিক্েই প্রোর্ ক্ আরি র্া, িরং থিেযোর্ গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথের্াকলর
ন
থর্কচ তাকেরকক্
অতযাযুথর্ক্ ফযাথসথলটট প্রোর্ ক্রকিা। েূষণ হ্রাস এিং জর্গণকক্ তাকের গাথড় হিকক্ হির ক্কর
লং আইলযান্ড ও থর্উ ইয়ক্ন থসটটকত ক্াকজ হপ ৌঁছাকর্ার োযযকে থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর অির্ীথতকক্
ন
ৃ
উদ্দীপ্ত ক্রার হক্ষকত্র LIRR হর্তত্ব থেকয় র্াকি।"
গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথের্াকলর
ন
ইস্ট সাইড ক্র্কক্াকস রকয়কছ
ন
এক্টট 350,000 িগফ
ন ু ট LIRR র্াত্রী
ক্র্কক্াস র্া
ন সড়ক্ পর্াকয়র
ন
টিক্ থর্কচ অিথস্থত এিং এটট েযাথডসর্ অযাথভথর্উকত র্তু র্
প্রকিশপি, 25টট খুচরা হোক্াকর্র েুখ, ওয়াইফাই, হসল সাথভনস, র্তু র্ থশে ইর্স্টকলশর্ এিং
িাস্তি-সেকয়র হরর্ তিযস থডচ্ছজটাল সাইকর্জ প্রোর্ ক্রকি। শুযু MTA এর পুরাকর্া সেরেপ্তর
পুর্গিকর্র
ন
অংশই থ কসকি 45তে থিকট থর্োণরত
ন
347 েযাথডসর্ অযাথভথর্উকয়র প্রকিশপি
দেথর্ক্ 10,000 োর্ুষকক্ হসিা প্রোর্ ক্রকি িকল যারণা ক্রা কি।
সকতকরাটট াই-রাইজ একেকলটর, র্ার দেঘযন 182 ফুট এিং র্া MTA থসকস্টকের েকযয েীঘতে,
ন
র্াত্রীকের র্তু র্ থিশ্বোকর্র ক্র্কক্াস এিং
ন
পাক্ন অযাথভথর্উকয়র 140 ফুট থর্কচ হরর্ টাথের্াল
ন
হেজাইকর্র সাকি র্ুক্ত ক্রকি। অর্যথেকর্ হেজাইর্টট উপকরর হরর্ হলকভকল র্ায় হর্খাকর্ ও
চারটট রযাক্ রকয়কছ এিং এক্টট থর্কচর হরর্ হলকভকল র্ায় হর্খাকর্ এক্ইভাকি েুইটট প্ল্যাটফে ও
ন
চারটট রযাক্ রকয়কছ।
হরর্গুথল এক্টট র্তু র্ সচ্ছিয় সুড়ঙ্গ হিকক্ ক্র্কক্াকস প্রকিশ
ন
ক্রকি র্া 63 তে থিকট ইস্ট
থরভাকরর থর্কচ র্াওয়ার সেয় েুটট রযাক্ ি র্ ক্কর। তারপকর েুটট রযাক্ চারটটকত ভাগ কয় র্ায়,
তারপকর েুটট স্তকর আটটটকত ভাগ য়।
ক্ুইকন্স, ক্্রুরা 300টট হরল িথগর জর্য জায়গা স এক্টট র্তু র্ ইয়াডন দতথর ক্করকছ, এিং উত্তর
আকেথরক্ার িযস্ততে র্াত্রী হরলপি হোড় যারল্ড ইন্টারলথক্ংকক্ সম্পূণরূকপ
ন
আপকডট
ক্করকছ, র্ার েকযয রকয়কছ 97টট র্তু র্ রযাক্ সুইচ স্থাপর্, 295টট খুটুঁ ট র্া অযােরযাক্ দ্বারা িযিহৃত
ওভারক ড তারি র্ ক্কর, পাুঁচটট র্তু র্ ইস্পাত হরলপি হসতু , এিং 8,445 ফুট যারণক্ারী
হেয়াল। সােথগ্র্ক্ভাকি, প্রক্েটটকত 40 োইকলরও হিথশ র্তু র্ রযাক্, প্রায় 13 োইল র্তু র্ খর্র্
ক্রা সুড়ঙ্গ, 44টট হভথন্টকলশর্ ফযার্, 550 োইল হক্িল এিং 975টট থর্রাপত্তা ক্যাকেরা, 15টট

ওভারক ড গযাথন্ট্র রকয়কছ র্া হরর্ থর্য়ন্ত্রণ সংকক্ত প্রেশর্ন ক্কর এিং থসগর্যাল থসকস্টে উপাোর্
র্ুক্ত রযাকক্র পাকশ 14টট াট অন্তভুক্ত
ন রকয়কছ।
েূলত 1960 এর েশকক্ ক্ের্া ক্রা, প্রক্েটট 1990 এর েশকক্ ক্ুইন্স এিং েযার্ াটকর্
আন্তথরক্ভাকি ক্াজ শুরু ক্কর 2006 সাকল থিক্থশত কয়থছল। ইস্ট সাইড অযাকেস টিক্াোররা
িছকরর পর িছর যকর হিশ ক্কয়ক্টট প্রকক্ শকলর ক্ৃথতত্ব অজনর্ ক্করকছ, র্ার েকযয রকয়কছ
গ্র্যান্ড হসন্ট্রাকলর অযীকর্ হরল ক্ার্িকে
ন
সীথেত প্রভাি স থিকফারণ, র্েনার্ িু
ন কলভাডন এিং
ক্ুইন্স-এর উুঁচু এিং ভূ গভনস্থ পাতাল হরল উভকয়র অযীকর্ খর্র্ এিং উত্তর আকেথরক্ার
িযস্ততে হরর্ ইন্টারলথক্ং যারল্ড ইন্টারলথক্ং-এর ক্ষেতা সম্প্রসারণ।
হপর্ হস্টশকর্ থভড় হিকক্ েুচ্ছক্ত ছাড়াও, ইস্ট সাইড অযাকেস ইস্ট সাইকডর িযিসাথয়ক্
হক্ন্দ্রগুথলকত এক্টট র্তু র্ থলঙ্ক সরিরা ক্কর এিং গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল টাথের্াকলর
ন
চারপাকশ
চাক্থরর প্রিৃচ্ছদ্ধকক্ সেির্ন ক্কর থিশ্ব অির্ীথতকত
ন
থর্উ ইয়কক্নর প্রথতকর্াথগতােূলক্ অিস্থার্
িাথড়কয় তু লকি। প্রক্েটট সম্পূণ ন কল যারল্ড ইন্টারলথক্ং-এর োযযকে অপাকরশর্াল েক্ষতা
িযাপক্ভাকি উন্নত কি, র্া উত্তর-পূি ক্থরডর
ন
জুকড় ভ্রেণক্ারীকের উপক্ৃত ক্রকি। প্রিেিাকরর
েকতা, ADDRD রযাক্ থর্উ ইয়ক্ন থসটট হিকক্ লং আইলযাকন্ড থিপরীত র্াতায়াত এই অঞ্চকলর
জর্য এক্টট িাস্তিসম্মত থিক্ে কি এিং পূি থেডটাউর্
ন
এিং হেকরা-র্ি হরলপি
ন
গ্র্া ক্কের লং
আইলযান্ড হরল হরাড এিং জাোইক্া এয়ারকরর্ কয় হজএফকক্ থিোর্িন্দকরর সাকি সংকর্াগ
স্থাপর্ ক্রকত সক্ষে কি।
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