
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল র্তুর্ এলমন্ট হেের্ হ ালার হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

প্রায় 50 িেম্বরর মম্বযে প্রিম র্তুর্ LIRR হেের্  

  

ইম্বভম্বন্টর বিম্বর্ UBS এবরর্ায় পবরম্বষিা প্রিার্ করম্বি  

  

পূি নমু ী প্ল্োটফম ন প্রিম্বম হ াম্বল; 2022 সাম্বল পূি নমু ী প্ল্োটফম ন হ ালা  ম্বি<  

  

েবি এ াম্বর্ আম্বে  

  

আজম্বকর MTA সংিাি সম্বেলম্বর্র বভবিও হি ুর্ এ াম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ লং আইলযান্ড হরল হরাড এলমন্ট হেশনর্র ক্িা হ াষণা ক্নরনের্, 

প্রায় 50 বেনরর মনযয প্রিম র্তুর্ LIRR হেশর্, যা 20 র্নভম্বর শথর্বার পথরনষবার জর্য হ ালা 

 নব৷ পথরনষবার শুরু UBS এথরর্ায় থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডারনের প্রিম হ াম হগনমর সানি এক্ই 

সমনয়  নব। এলমন্ট হেশর্ প্রািথমক্ভানব থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডারসনের র্তুর্ বাথ়ি, UBS 

এথরর্া, হিনক্ পূব নমু ী পথরনষবা প্রোর্ ক্রনব এবং হসই সানি ক্াোক্াথে হবলমন্ট পানক্ন পূব নমু ী 

পথরনষবা প্রোর্ ক্রনব, যা তার থর্জস্ব থর্নবথেত হেশর্ বজায় হরন নে।  

  

"আর ব়ি এবং উন্নত পথরব ণ পথরক্াঠানমা থর্ম নাণ ক্রা  ল হসরা উপায় হে ানর্ার জর্য হয 

থর্উ ইয়ক্ন আবার তার পূব ন মথ মায় থিনর এনসনে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আইলযান্ডারনের 

মরশুম হ ালার ঠঠক্ সময় মত, 50 বেনরর মনযয প্রিম র্তুর্ LIRR হেশনর্র জর্য পথরনষবা 

শুরু ক্রা,  ল এমর্ এক্ঠি প্রক্ল্প যা আমার প্রশাসর্ চাথলনয় যানব য র্ আমরা লং 

আইলযান্ডনক্ আরও অ্যানেসনযাগয ক্নর তুলনত এবং লং আইলযান্ডবাসীনের হসই মার্সম্পন্ন 

গণপথরব র্ প্রোর্ ক্রার হচষ্টা ক্রব যা তানের প্রাপয।"  

  

"র্তুর্ এলমন্ট হেশর্ঠি আমানের পুর্ঃথর্ম নাণ ক্রার এবং এথগনয় যাওয়ার ক্ষমতায় থর্উ 

ইয়নক্নর থিথতিাপক্তার এক্ঠি প্রমাণ হয ানর্ হক্াথভড-19 ম ামারী আমানের থপথেনয় থেনয়নে 

হস ার্ হিনক্।" হলফম্বটর্োন্ট গভর্ নর হিঞ্জাবমর্ িম্বলর্। "এই প্রক্নল্পর সমাথি লং 

আইলযানন্ডর জর্য এক্ঠি থবজয় এবং যা গণ পথরব র্ থবথর্নয়ানগর এক্ঠি উনেজর্াপণূ ন 

ভথবষযত  নব তার হক্বল শুরু।"  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fmtaphotos&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188328134%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fOvMA4ZZhFEW7pajbPhIQDctkfDLp7DKLUkdym9qV3E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFdJAH7FoXls&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188338090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RixBiazrEDjzcrHuLhSreMnx1qpMv8gaf7UqdLbNoeY%3D&reserved=0


পশ্চিমগামী প্ল্যািিম ন  ুলনল পনরর গ্রীনে হেশনর্র পথরনষবা বা়িনব৷ হসই সমনয়, হেশর্ঠি 

িার্ীয় সম্প্রোনয়র জর্য পূণ ন-সমনয়র সারা বেনরর পথরনষবা শুরু ক্রনব এবং UBS এথরর্া এবং 

হবলমন্ট পানক্নর ইনভন্টগুথলনত পশ্চিমগামী যাতায়ানতর পথরনষবা প্রোর্ ক্রা শুরু ক্রনব। 

হ ম্পনেড, অ্নয়োর হব, হপািন হজিারসর্ এবং রর্ক্র্নক্ামা শা ায় হবলমনন্টর পূনব ন 

বসবাসক্ারী লং আইলযান্ডবাসীরা প্রিমবানরর মনতা ইনভনন্ট সরাসথর এক্ঠি আসনর্র রাইড 

পানবর্। এঠি ভ্রমনণর সময় ক্থমনয় হেনব এবং লং আইলযানন্ড যার্জি ক্মানত সা াযয ক্নর গণ 

পথরব র্ বযব ার ক্নর এমর্ ইনভনন্ট অ্ংশগ্র ণক্ারীনের সং যা বশৃ্চি ক্রনব বনল আশা ক্রা 

 নে।  

  

উভয় প্ল্যািিম ন সম্পূণ ন  নল, র্তুর্ হেশনর্ অ্ন্তভুনক্ত  নব ক্যানর্াথপ স  েুঠি 12-ক্ার-েী ন উচ্চ-

স্তনরর প্ল্যািিম ন, আনমথরক্ার্স উইি থডনজথবলীঠিজ আইনর্র সানি সঙ্গথতপূণ ন থলিি, এক্ঠি 

পিচারীনের ওভারপাস, USB চাশ্চজনং হেশর্, হ ল্প পনয়ন্ট, থর্রাপো ক্যানমরা, হেনর্র আগমনর্র 

তিয স  থডশ্চজিাল থচহ্ন, ওয়াই-িাই এবং শীতক্ালীর্ ঝন়ির সময় তুষার ও বরি মুক্ত িাক্া 

থর্শ্চিত ক্রনত প্ল্ািিনম নর ক্ংশ্চিনি এমনবড ক্রা এক্ঠি অ্তযাযুথর্ক্ তুষার গলানর্ার বযবিা।  

  

MTA এর ভারপ্রাপ্ত হচয়ারমোর্ এিং বসইও জাম্বর্া বলিার িম্বলম্বের্, "থর্উ ইয়ক্ন তার 

প্রতযাবতনর্ চাথলনয় যানে, তার সানি, এই সুন্দর, আযুথর্ক্ র্তুর্ হেশর্ঠি আমানের গ্রা ক্নের 

অ্তযাযুথর্ক্ UBS এথরর্ায় যাওয়ার দ্রুততম, থর্রাপে এবং সবুজতম উপায় প্রোর্ ক্রনব৷ এই 

হেশর্ঠি এমর্ সুনযাগ-সুথবযা প্রোর্ ক্নর যা গ্রা ক্নের থর্উ ইয়ক্ন আইলযান্ডারসনের হ লা, 

ক্র্সািন এবং এ ানর্  িনব এমর্ সব চমত্ক্ার ইনভন্ট উপনভাগ ক্রার ক্ষমতা হেয়, যা 

তানেরনক্ গণ পথরব নর্ থিনর হযনত আরও উৎসাথ ত ক্নর।"  

  

এম্পায়ার হেট হিম্বভলপম্বমন্ট ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং হপ্রবসম্বিন্ট ও মম্বর্ার্ীত বসইও 

হ াপ র্াইট িম্বলর্, "আযুথর্ক্, থর্ভনরনযাগয পথরব র্  ল থর্উ ইয়নক্নর ভথবষযৎ অ্ি ননর্থতক্ 

প্রবশৃ্চির মূল চাথলক্াশশ্চক্ত। ক্ম নিনল যাতায়াত হিনক্ এলাক্াঠি  ুনর হে া হিনক্ হবলমন্ট পানক্নর 

UBS এথরর্ায় এক্ঠি ইনভনন্ট হযাগোর্ ক্রা পয নন্ত র্তুর্ এলমন্ট LIRR হেশর্ঠি থর্উ 

ইয়ক্নবাসীনের যাতায়াত থর্রাপে এবং দ্রুত থর্শ্চিত ক্রার জর্য অ্নর্ক্ াথর্ স ায়তা ক্রনব।"  

  

LIRR এর বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বিন্ট অফ অপাম্বরের্স রি বি িম্বলম্বের্, "এক্েম র্তুর্ 

এলমন্ট হেশর্ মার্ুষনের তানের গাথ়ি হিনক্ বার ক্নর আমানের হেনর্ থর্নয় যাওয়ার জর্য গণ 

পথরব নর্র উন্নথত এবং সম্প্রসারণ ক্রার জর্য LIRR-এর অ্ঙ্গীক্ারবিতা প্রেশ নর্ ক্নর, আগামী 

প্রজনের জর্য এক্ঠি থর্রাপে, সবুজ লং আইলযান্ড ততথর ক্নর৷ প্রায় অ্য ন শতাব্দীর মনযয প্রিম 

র্তুর্ LIRR হেশর্ থচথহ্নত ক্নর, আমরা এ র্ আইলযান্ডবাসী এবং ক্র্সািন অ্র্ুরাগীনের জর্য 

অ্থবশ্বাসয র্তুর্ UBS এথরর্ায় হের্ পথরনষবা থেনত হপনর হরামাশ্চিত, হসই সানি ভথবষযনত 

অ্র্যার্য আক্ষ নণ হযমর্ হশা, হক্র্াক্ািা এবং  াবানরর জর্যও।"  

  

MTA হিাম্বিনর সিসে এিং লং আইলোন্ড হরল হরাি কবমউটার কাউন্সিম্বলর হচয়ারমোর্ 

হজরািন বরংমোর্ িম্বলম্বের্, "চার েশনক্রও হবথশ সমনয় LIRR এ প্রিম র্তুর্ হেশর্ 

সংনযাজর্নক্ স্বাগত জার্ানত হপনর আমরা আর্শ্চন্দত৷ এলমন্ট হেশর্ শুযুমাত্র থর্উ ইয়ক্ন 

হমনোপথলির্ এলাক্ার র্তুর্ িী়িা িার্ এবং থবনর্াের্ গন্তনবয যাওয়ার সনব নােম উপায় থ নসনব 



ক্াজ ক্রনব র্া, এলমনন্টর জর্গনণর জর্য এক্ঠি অ্তযন্ত প্রনয়াজর্ীয় থর্য়থমত যাতায়াত 

হেশর্ও প্রোর্ ক্রনব। এঠি শুযুমাত্র এলাক্ার বাথসন্দানের এবং িী়িা অ্র্ুরাগীনের জর্য 

এক্ঠি েুেনান্ত  বর র্য়, এঠি লং আইলযানন্ডর জর্য এক্ঠি অ্ি ননর্থতক্ উন্নথত য র্ আমানের 

এঠি সব হচনয় হবথশ প্রনয়াজর্।"  

  

রাজে বসম্বর্টর টি কাবমর্বি িম্বলম্বের্, "এলমন্ট LIRR হেশর্, যা 45 বেনরর মনযয প্রিম 

র্তুর্ হেশর্, িার্ীয় বাথসন্দা এবং ভক্ত উভনয়র জর্যই এক্ঠি থবশাল জনয়র প্রথতথর্থযত্ব ক্নর, 

যানের ক্ানে র্তুর্, সবুজ গণ পথরব র্ থবক্ল্প িাক্নব যা এলমনন্টর  ুব প্রনয়াজর্ থেল৷ সথতযই, 

এঠি ো়িা এথরর্া থর্ম নানণর হক্ার্ মানর্  ত র্া। এঠি হে ায় হয আমরা লং আইলযানন্ড ব়ি থক্েু 

ভাবনত পাথর এবং ক্াজগুথল ক্রনত পাথর।"  

  

রাজে বসম্বর্টর আর্া এম. কাপলার্ িম্বলম্বের্, "র্তুর্ এলমন্ট হেশর্ঠি আমানের সম্প্রোনয় 

এক্ঠি গুরুত্বপূণ ন থবথর্নয়াগ যা আইলযান্ডানরর অ্র্ুরাগীনের হেনর্ ক্নর হগনম থর্নয় যানব এবং 

অ্বনশনষ এলাক্ার বাথসন্দানের LIRR প্রযার্ লাইনর্ এক্ঠি পণূ ন সমনয়র িামার সুনযাগ হেনব৷ 

সম্পূণ নরূনপ সম্পন্ন  নল, লং আইলযানন্ড পথরক্াঠানমানত থবথর্নয়াগ ক্রনল আমরা হয েুেনান্ত 

শ্চজথর্সগুথল সম্পাের্ ক্রনত পাথর তার এক্ঠি উজ্জ্বল উো রণ  নব এই র্তুর্ হেশর্ঠি, এবং 

এঠি হসই সমস্ত ক্মীনের জর্য এক্ঠি সাক্ষযপ্রমাণ  নব যারা ম ামারীর মনযয এঠি সম্পন্ন ক্রার 

জর্য ক্ানজ উপথিত  নয়নের্ এঠি সময় মত এবং বানজনির থভতনর সম্পূণ ন ক্রার জর্য।  

  

রাজে বসম্বর্টর হলরয় কমবর িম্বলম্বের্ ""থর্উ ইয়ক্ন সব সময় সা সী এবং উদ্ভাবর্ী যারণার 

সানি পি হেথ নয়নে, এবং প্রায় 50 বেনরর মনযয প্রিম পূণ ন-সমনয়র হেশনর্র আসন্ন সমাথির 

সানি, হসই উেরাথযক্ার এলমন্ট LIRR হেশনর্র সানি অ্বযা ত রনয়নে। ক্নপ নানরশর্, ক্তৃনপক্ষ 

এবং ক্থমশর্ ক্থমঠির হচয়ারমযার্ থ সানব আমার হময়ােক্ানল, আথম আমানের রাজয জনু়ি 

পথরব র্ পরু্থব ননবচর্া ক্রার জর্য MTA এবং তার স নযাগীনের িমাগত চযানলঞ্জ ক্নরথে। 

আথম এিা হেন  গথব নত হয MTA/LIRR পুনরা প্রশ্চিয়া জনু়ি সরাসথর ক্থমউথর্ঠি ইর্পুনির প্রথত 

প্রথতশ্রুথতবি িাক্ার সানি হসই েৃঠষ্টভথঙ্গনক্ গ্র ণ ক্নরনের্। আমানের পথরনবশ রক্ষা ক্রা, 

িার্ীয় এলাক্াগুথলর অ্ ণ্ডতা এবং জীবর্যাত্রার মার্, যার্জি উপশম ক্রা, সম্পূণ ন ADA 

অ্যানেথসথবথলঠি প্রোর্ ক্রা এবং জর্গণনক্ গণ পথরব র্ বযব ার ক্রনত উত্সাথ ত ক্রা, এই 

সমস্ত থক্েুর মাপক্াঠঠ  ল হসই লক্ষয যা র্তুর্ এলমন্ট হেশর্ আমানের অ্জনর্ ক্রনত হেনব। 

আথম গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল, MTA এর ভারপ্রাি হচয়ারপারসর্ এবং থসইও জানর্া থলবার এবং 

LIRR এর হপ্রথসনডন্ট থিল ইংনক্ আমার এবং আমার স ক্মীনের পাশাপাথশ ক্াজ ক্রার জর্য 

তানের স নযাথগতামূলক্ প্রনচষ্টার জর্য প্রশংসা ক্থর, থক্ন্তু সব হচনয় গুরুত্বপূণ নভানব 

সম্প্রোনয়র বাথসন্দানের সানি, র্তুর্ হেশর্ঠি সিল  নত হে ার জর্য।"  

  

বিযার্সভার সিসে ক্লাইি ভোম্বর্ল িম্বলম্বের্, "সরক্ারী এবং হবসরক্ারী অ্ংশীোথরত্ব য র্ 

ক্াজ ক্নর তার এক্ঠি েুেনান্ত উো রণ এঠি। র্াসাউ ক্াউথন্ট এবং কু্ইনে আমরা হয সমস্ত 

অ্ি ননর্থতক্ সুনযাগ পাশ্চে হস সম্পনক্ন আমরা উনেশ্চজত। ভথবষযনত এই যরনর্র অ্ংশীোর িাক্া 

 ুবই ভানলা এবং শথর্বার পয নন্ত অ্নপক্ষা ক্রনত আমানের অ্সুথবযা  নে! আথম এক্জর্ 

থসজর্ ঠিথক্ি যারক্, িাই আথম উোথসত!"  

  



বিযার্সভার সিসে মাইম্বকল হসাম্বলজ িম্বলর্, "প্রায় 50 বেনরর মনযয প্রিম র্তুর্ পূণ ন-

সমনয়র LIRR হেশর্, র্তুর্ এলমন্ট LIRR হেশর্ আর্ুষ্ঠাথর্ক্ভানব  ুলনত হে া উনেজর্াপূণ ন। 

হবলমন্ট পুর্ঃউন্নয়র্ প্রক্নল্পর শুরু হিনক্, আনশপানশর সম্প্রোনয়র বাথসন্দারা স্পষ্ট থেনলর্ হয 

এক্ঠি হের্ হেশর্ এই প্রক্নল্পর এক্ঠি অ্তযন্ত অ্পথর ায ন উপাোর্ থেল। 21 শতনক্র পথরব র্ 

পথরক্াঠানমানত এই থবথর্নয়ানগর ক্ানজ সুথবযা ক্রার জর্য আমরা গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং 

MTA-হক্ যর্যবাে জার্াই। এই লং আইলযান্ড হরল হরাড উনেযানগর িনল েশ নক্, যাত্রী এবং 

সম্প্রোয় সক্নলই উপকৃ্ত  নব।"  

  

বর্উ ইয়কন আইলোন্ডারম্বসর স -মাবলক জর্ হলম্বিবক িম্বলর্, "এই র্তুর্ হেশর্ঠি UBS 

এথরর্ায় ইনভনন্ট হযাগোর্ক্ারী  থক্ এবং সঙ্গীত অ্র্ুরাগীনের জর্য এক্ঠি অ্পথর ায ন পথরব র্ 

থবক্ল্প প্রোর্ ক্রনব। আমরা আমানের অ্থতথিনের য র্ই সম্ভব হের্ বযব ার ক্রনত উৎসাথ ত 

ক্থর - এঠি আমানের র্তুর্, অ্তযাযুথর্ক্ িার্ঠিনত যাওয়ার দ্রুততম এবং সব হচনয় 

বযব ারনযাগয উপায়।"  

  

হেশর্ঠি সব হচনয় থভন়ির সমনয় প্রায় প্রথত আয ণ্টা পথরনষবা হপনত এবং অ্ি-থপক্ 

সময়ক্ানল প্রথত  ন্টায় পথরনষবা পানব বনল আশা ক্রা  নে। হবলমন্ট হরসেযানক্র উেনরর 

পাথক্নং লি, হয ানর্ 2,860-ঠি িার্ আনে, তা যাত্রী এবং এথরর্ার পষৃ্ঠনপাষক্নের দ্বারা ভাগ ক্রা 

 নব৷  

  

যাতায়াম্বতর বিকল্পসমূ   

এক্জর্ বযশ্চক্ত হক্ািা হিনক্ আসনের্ তার উপর থর্ভনর ক্নর, UBS এথরর্ায় পথরনষবার জর্য 

থতর্ঠি সম্ভাবয হেশর্ রনয়নে। 2022 সানল এলমন্ট হেশনর্র পশ্চিমগামী প্ল্যািিম ন হ ালা র্া 

 ওয়া পয নন্ত, ইনভনন্ট যাওয়া এবং আসার রুিগুথল এক্ র্াও  নত পানর। থবক্ল্পগুথল থর্নচ হেওয়া 

 নয়নে।  

  

মোর্ াটর্, ব্রুকবলর্ এিং কুইি (হপর্ হেের্, জোমাইকা, বকউ গাম্বিনর্, ফম্বরে 

ব লস, উিসাইি) হিম্বক আসা গ্রা করা  

  

UBS এবরর্াম্বত  

থবক্ল্প 1  

1. এক্ঠি হ ম্পনেড-গামী হেনর্ চ়ুির্ এবং এলমন্ট হেেম্বর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

2. UBS এথরর্ায় এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস িার্ান্তর ক্রুর্ বা  া াঁিুর্ (10 থমথর্ি)।  

থবক্ল্প 2  

1. জযামাইক্ানত িামা হয হক্ার্ পূব নগামী হের্ যরুর্ এবং জযামাইক্া হেশর্ হিনক্ প্রিার্ 

ক্রুর্।  

2. জযামাইক্ায় এক্ঠি হবলমন্ট পাক্ন-গামী হেনর্ চ়ুির্ এবং হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ 

প্রিার্ ক্রুর্, যা UBS এথরর্ার সংলগ্ন।  

  

UBS এবরর্া হিম্বক  

থবক্ল্প 1  



1. সংলগ্ন হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ হ াঁনি যার্।  

2. জযামাইক্ায় যাওয়ার জর্য এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ (ইনভনন্টর পনর হেন়ি 

যাওয়ার জর্য থর্য নাথরত েঠুি হের্) এবং হপর্ হেশর্ এবং আিলাথন্টক্ িাথম নর্ানল 

পথরনষবার জর্য িার্ান্তর ক্রুর্৷  

থবক্ল্প 2  

1. এক্ঠি থবর্ামূনলয শািল বাস চ়ুির্ কুইি বভম্বলজ হেেম্বর্ এবং হপর্ হেশর্ ও 

আিলাথন্টক্ িাথম নর্ানল পথরনষবার জর্য এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ িার্ান্তর ক্রুর্।  

  

হপাটন হজফারসর্ ো া এিং রর্কর্ম্বকামা ো ার গ্রা করা  

  

UBS এবরর্াম্বত  

1. এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ এবং কুইি বভম্বলজ হেেম্বর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

2. UBS এথরর্ায় এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস িার্ান্তর ক্রুর্।  

  

UBS এবরর্া হিম্বক  

থবক্ল্প 1  

1. কুইি বভম্বলজ হেের্ পয নন্ত এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস চ়ুির্।  

2. পূব নগামী  াথন্টংির্/নপািন হজিারসর্ বা রর্ক্র্নক্ামা-গামী হের্ পথরনষবায় িার্ান্তর 

ক্রুর্।  

থবক্ল্প 2  

1. সংলগ্ন হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ হ াঁনি যার্।  

2. জযামাইক্ায় যাওয়ার এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্।  

3. পূব নগামী  াথন্টংির্/নপািন হজিারসর্ বা রর্ক্র্নক্ামা-গামী হের্ পথরনষবার জর্য 

পথরবতনর্ ক্রুর্।  

  

হ ম্পম্বেি ো ার হেের্গুবল হিম্বক গ্রা করা  

  

UBS এবরর্াম্বত  

1. এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ এবং কুইি বভম্বলজ হেেম্বর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

2. UBS এথরর্ায় এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস িার্ান্তর ক্রুর্।  

  

UBS এবরর্া হিম্বক  

1. এলমন্ট হেশর্ পয নন্ত এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস চ়ুির্ অ্িবা  া াঁিুর্ (10 থমথর্ি)।  

2. এক্ঠি পূব নগামী হ ম্পনেড-গামী হেনর্ িার্ান্তর ক্রুর্।  

  

অম্বয়োর হি ো ার গ্রা করা  

  

UBS এবরর্াম্বত  

1. এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ এবং থমনর্ওলা হেশনর্ প্রিার্ ক্রুর্।  



2. এক্ঠি পশ্চিমগামী তবেুযথতক্ হেনর্ িার্ান্তর ক্রুর্ এবং কুইি বভম্বলজ হেেম্বর্ 

প্রিার্ ক্রুর্।  

3. UBS এথরর্ায় এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস িার্ান্তর ক্রুর্।  

  

UBS এবরর্া হিম্বক  

থবক্ল্প 1  

1. কুইি বভম্বলজ হেের্ পয নন্ত এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস চ়ুির্।  

2. পূব নগামী হপািন হজিারসর্ বা রর্ক্র্নক্ামা-গামী হের্ পথরনষবানত িার্ান্তর ক্রুর্ এবং 

থমনর্ওলায় প্রিার্ ক্রুর্।  

3. এক্ঠি অ্নয়োর হব-গামী হেনর্ িার্ান্তর ক্রুর্।  

থবক্ল্প 2  

1. সংলগ্ন হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ হ াঁনি যার্।  

2. জযামাইক্ায় যাওয়ার এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্।  

3. পূব নগামী অ্নয়োর হব শা ার পথরনষবার জর্য পথরবতনর্ ক্রুর্।  

  

িোবিলর্, ফার রকওম্বয়, মন্টাউক, লং বিচ এিং ওম্বয়ে হ ম্পম্বেি ো ার গ্রা করা  

  

UBS এবরর্াম্বত  

থবক্ল্প 1  

1. এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ এবং জযামাইক্া হেশনর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

2. এক্ঠি হ ম্পনেড-গামী হেনর্ পথরবতনর্ ক্রুর্ এবং এলমন্ট হেেম্বর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

3. UBS এথরর্ায় এক্ঠি থবর্ামূনলযর শািল বানস িার্ান্তর ক্রুর্ বা  া াঁিুর্ (10 থমথর্ি)।  

থবক্ল্প 2  

1. এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্ এবং জযামাইক্া হেশনর্ প্রিার্ ক্রুর্।  

2. এক্ঠি হবলমন্ট পাক্ন-গামী হেনর্ পথরবতনর্ ক্রুর্ এবং হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ প্রিার্ 

ক্রুর্, যা UBS এথরর্ার সংলগ্ন।  

  

UBS এবরর্া হিম্বক  

1. সংলগ্ন হিলমন্ট পাকন হেেম্বর্ হ াঁনি যার্।  

2. জযামাইক্ায় যাওয়ার এক্ঠি পশ্চিমগামী হেনর্ চ়ুির্।  

3. আপর্ার গন্তনবয হযনত পূব নগামী হের্ পথরনষবায় পথরবতনর্ ক্রুর্।  

  

প্রম্বিেম্বযাগেতা  

হবলমন্ট পাক্ন হেশর্ র যানম্পর মাযযনম অ্যানেসনযাগয।  

এলমন্ট হেশর্ র যানম্পর মাযযনম অ্যানেসনযাগয।  

কু্ইে থভনলজ হেশর্ প্রথতঠি প্ল্যািিনম নর পূব ন প্রানন্তর থলিনির মাযযনম অ্যানেসনযাগয।  

  

ভা়িা  

LIRR গ্রা ক্নের ক্মী স  ঠিথক্ি জার্লা, ঠিথক্ি হমথশর্ এবং থবর্ামূনলযর MTA ইঠিে অ্যাপ 

হিনক্ এলমন্ট হেশর্ পয নন্ত এক্ঠি রাউন্ড-ঠেপ ঠিথক্ি থক্র্নত উৎসাথ ত ক্নর। আপথর্ যথে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.mta.info%2Fmta-etix&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C454cf84f021d400e511f08d9a9301125%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726846188348047%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vqTqMax5w7vegL6KESOq50L4mRzYd3dKI5Hjh0wZgXg%3D&reserved=0


 াথন্টংির্/হপািন হজিারসর্, রর্ক্র্নক্ামা, অ্নয়োর হব, বা হ ম্পনেড শা াগুথল হিনক্ 

যাতায়াত ক্নরর্ তা নল সরাসথর ভ্রমণ থবক্ল্পঠি থর্ব নাচর্ ক্রুর্। আপর্ার মূল হেশর্ এবং 3ঠি 

হেশনর্র সবগুথলনত (হবলমন্ট পাক্ন, এলমন্ট, কু্ইে থভনলজ) ক্ায নক্র রুনি ঠিথক্ি হেওয়া 

 নব, এমর্ থক্ যথে আপর্ানক্ জযামাইক্া  নয় যাত্রা ক্রনত  য় বা আপর্ার যাত্রা সম্পূণ ন ক্রনত 

থবর্ামূনলযর শািল বাস পথরনষবা বযব ার ক্রনত  য়।  

  

যানের মাথসক্ ঠিথক্ি আনে যার অ্ন্তভুনক্ত ভা়িার হজার্ 4, তারা থতর্ঠি হেশনর্র হয হক্ানর্াঠি 

থেনয় এথরর্ানত যাতায়াত ক্রনত পানরর্।  

  

UBS এবরর্ায় আসন্ন ইম্বভন্টগুবল  

UBS এথরর্ায় আসন্ন ইনভন্টগুথলর সম্পূণ ন তাথলক্ার জর্য, এ ানর্ থিক্ ক্রুর্।  

  

আরও তম্বিের জর্ে  

পথরনষবা-সম্পথক্নত প্রনের জর্য, LIRR হেইর্িাইম অ্যানপর মাযযনম গ্রা ক্ পথরনষবা 

এনজন্টনের সানি লাইভ চযাি ক্রুর্। এক্জর্ এনজনন্টর সানি ক্িা বলনত, 511 বা 718-217-

LIRR (718-217-5477) এ ক্ল ক্রুর্ এবং প্রম্পি শুরু  নল "প্রথতথর্থয" বলুর্। স্বয়ংশ্চিয় 

সময়সূচীর তিয হিানর্র মাযযনম 24/7 উপলব্ধ।  

  

###  
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