
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/15/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে MTA হেম্বরা-র্ি ন হের্ হেের্ অোম্বেস প্রকম্বের 

জর্ে চুক্তি প্রদার্ করম্বি  

  

প্রকেটি ব্রঙ্কস, ওম্ব়েেম্বচোর এিং কাম্বর্কটিকাি হিম্বক হের্ হেের্ এিং 

েোর্ ািম্বর্র ওম্ব়েে সাইম্বে সরাসবর হেম্বরা-র্ি ন েবরম্বষিা সরিরা  করম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে হেররাপথলটর্ রান্সরপারটনশর্ অিথরটট 

(Metropolitan Transportation Authority, MTA) হপর্ হেশর্ অযারেস প্রক্রের জর্য এক্টট 

থিজাইর্-থিল্ড চুক্তি অরু্রোদর্ ক্রররে, ো ব্রঙ্কস, ওর়েেরচোর এিং ক্ারর্ক্টটক্াট হিরক্ 

হপর্ হেশর্ এিং েযার্ াটরর্র পক্তিে থদরক্ সরাসথর হেররা-র্ি ন পথররষিা প্রদার্ ক্ররি। হপর্ 

হেশর্ অযারেস ইে ব্রঙ্করস িসিাসক্ারী এিং ক্াজ ক্রা োরু্ষরদর ভ্রেরণর সে়ে িযাপক্ভারি 

ক্থের়ে হদরি, ো ির্নোরর্ হক্ারর্া হরল পথররষিা হর্ই এের্ এক্টট এলাক্া। চুক্তিটট  ালোর 

ইন্টারর্যাশর্াল, LLC/হরইলও়োক্নস, J.V. হক্ (Halmar International, LLC/RailWorks, J.V.) 

হদও়ো  রি৷  

  

"হেররা-র্ি ন পূি ন ব্রঙ্করস আসরে, এিং র্ার সারি দ্রুর্ োর্া়োরর্র িযিস্থা থর্র়ে আসরে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "এই এক্টট প্রক্েই পথররিশগর্ র্যা়েথিচার, পথররিশগর্ভারি ধারািাথ ক্র্া 

িজা়ে রাখা ো়ে এের্ পথরি র্, ব্রঙ্করসর অি নর্ীথর্ এিং আঞ্চথলক্ আন্তঃসংরোরগর জর্য 

এক্টট িড় পদরেপ, এিং থর্উ ই়েক্নিাসীরদর র্ারদর প্রাপয আধুথর্ক্ পথরি র্ িযিস্থা থর্ক্তির্ 

ক্রার জর্য আোরদর চলোর্ প্ররচষ্টার আররক্টট উদা রণ।"  

  

চারটট হেশরর্র অধ ন োইরলর েরধয প্রা়ে 250,000 িাথসন্দা এিং 100,000 এরও হিথশ চাক্থর 

রর়েরে, ো সরি নাচ্চ থভরড়র সের়ে প্রথর্ 20 থেথর্রটর েরর্া  র্  র্ পথররষিা থদরর্ পাররর্ পারর। 

র্রু্র্ পথররষিাটট পূি ন ব্রঙ্করসর োত্রীরদর হপর্ হেশরর্র প্রথর্টট থদরক্ প্রা়ে 50 থেথর্ট এিং 

ক্ারর্ক্টটক্ারটর োত্রীরদর প্রথর্টট থদরক্ 75 থেথর্ট পে নন্ত সে়ে িা াঁচারি। পক্তিে থদরক্ গন্তিয স  

ির্নোর্ থর্উ  যারভর্ লাইরর্র োত্রীরা গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল হিরক্ োত্রা ক্রা প্রর়োজর্  রি র্া িরল  

প্রথর্থদর্ 40 থেথর্ট পে নন্ত সে়ে িা াঁচারি।  

  

গভর্ নর হর্ে লোেন্ট িম্বলম্বের্, "ভথিষযরর্র থদরক্ র্জর হররখ আোরদর হরল িযিস্থা়ে উন্নর্ 

পথররষিার অি ন এক্টট পথরি র্ িযিস্থা ো ক্ারর্ক্টটক্াট এিং থর্উ ই়েরক্নর িাথসন্দারদর এিং 

িযিসার জর্য জীির্োরর্র এিং অি ননর্থর্ক্ উন্ন়েরর্র হেরত্র সিার জর্য ক্াজ ক্রর৷ এর অি ন 

 ল আরও পথরি র্-থভথিক্ উন্ন়ের্, আরও হিথশ োরু্রষর িাইরর হিররারর্া এিং চলারেরা ক্রা, 



এিং  াজার  াজার োরু্রষর জর্য প্রথর্থদর্ র্ারদর চাক্থররর্ হেরর্ এিং জীথিক্া অজনর্ ক্রার 

জর্য আরও সুরোগ। এটট ক্ারর্ক্টটক্াট এিং থর্উ ই়েরক্নর েরধয সাম্প্রথর্ক্র্ে হেৌি উরদযাগ 

ো হদখা়ে হে আোরদর সম্পক্নগুথল আোরদর িাথসন্দারদর জর্য এিং অঞ্চরলর সােরলযর জর্য 

ক্র্টা গুরুত্বপূণ ন।"  

  

জাম্বর্া বলিার, MTA এর ভারপ্রাপ্ত হচ়োরেোর্ এিং বসইও িম্বলম্বের্, "এটট ব্রঙ্কস এিং এই 

অঞ্চরলর জর্য এক্টট দুদনান্ত খির। হক্া-অপ থসটট, েথরস পাক্ন, পাক্নরচোর/ভযার্ হর্ে এিং 

 ান্টস পর়েরন্ট চারটট র্রু্র্ ADA-অযারেসরোগয হেশর্গুথলর সারি, হপর্ হেশর্ অযারেস 

হসই সি সুথিধািক্তঞ্চর্ পাড়াগুথলর জর্য চাক্থর, থশো এিং সুরোরগর অযারেস প্রদার্ ক্ররি, 

েযার্ াটর্ হসন্ট্রাল থিজরর্স থিথিরে োর্া়োর্ ক্থের়ে হদরি, এিং র্ার সারি থিপরীর্ থদরক্ও 

োর্া়োরর্র সুরোগও প্রির্নর্ ক্ররে।"  

  

হজবে িম্বরস-স্প্রংগার, MTA কংসত্রাক্ষ হপ্রবসম্বেন্টর্ অোন্ড হেম্বভলেম্বেম্বন্টর 

সভােবি িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশর্ অযারেরসর েরর্া প্রক্েগুথল  ল MTA উদ্ভাির্ী পদ্ধথর্ 

িযি ার ক্রার জর্য এক্টট র্রু্র্ েূলধর্ সংস্থা তর্থর ক্রররে ো প্রক্েগুথলরক্ আরও ভালভারি, 

দ্রুর্ এিং সস্তা়ে তর্থর ক্ররি৷ এই এক্ক্ থিজাইর্-থিল্ড চুক্তি আোরদর িযিস্থাপর্ার অধীরর্ 

প্রক্রের সেস্ত উপাদারর্র জর্য এক্টট সিারক্ দা়েিদ্ধ ক্রর, ো এই প্রক্েটটরক্ MTA এর লং 

আইলযান্ড হরইলররাি (Long island Railroad, LIRR) সম্প্রসারণ প্রক্রের পরি রারখ, ো এক্ই 

পদ্ধথর্ িযি ার ক্রর িারজট এিং সে়েসূচীর অরু্ির্ী রাখা  র়েরে।"  

  

MTA হেম্বরা-র্ি ন হরলম্বরাম্বের (MTA Metro-North Railroad) হপ্রবসম্বেন্ট কোিবরর্ 

বরর্াক্তি িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশরর্ অযারেস হেররা-র্রি নর জর্য সমূ্পণ ন রূপান্তরক্ারী এিং 

আেরা প্রক্েটট সমূ্পণ ন  ও়োর পরর পথররষিা শুরু ক্রার জর্য উরিক্তজর্৷ এটট  রি ইথর্ ারস 

হরলপিটটর সি হচর়ে িড় সম্প্রসারণ - চারটট র্রু্র্ হেশর্ হক্ার্ হোট থিষ়ে র়্ে। এটট হেররা-

র্রি নর িযস্তর্ে লাইর্টটরক্ প্রিেিাররর েরর্া েযার্ াটারর্র থভর্রর োও়োর এক্টট থির্ী়ে রুট 

প্রদার্ ক্রর, অপ্রর়োজর্ী়ের্া ো আরও গুরুত্বপূণ ন েখর্ হরলপিটট গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল - েিা পাক্ন 

অযাথভথর্উ ভা়োিাে এিং পাক্ন অযাথভথর্উ টারর্রলর - রুরট িড় েূলধর্ পুর্র্ নিীক্রণ 

প্রক্েগুথল অথর্িাথ র্ ক্ররর্ চা়ে।"  

  

এোড়াও প্রক্েটট আঞ্চথলক্ পথরি র্ সংরোরগর উন্নথর্ও  টারি, েযার্ াটরর্ এক্টট থির্ী়ে 

হেররা-র্ি ন টাথে নর্াল প্রদার্ ক্রর হর্টও়োক্ন থস্থথর্স্থাপক্র্া িাড়ারি, ধারািাথ ক্র্া উন্নর্ ক্ররি 

এিং হসরু্ সম্প্রদার়ের উন্নর্ ক্ররি। অযােরযারক্র (Amtrak) থিদযোর্ হ ল হগট লাইর্ িযি ার 

ক্রর, প্রক্েটট থিদযোর্ পথরক্াঠারোর সম্ভািযর্ারক্ সি নাথধক্ ক্ররি, সম্প্রদার়ের উপর প্রভাি 

ক্থের়ে আর্ার সারি।  

  

এটট হ ল হগট লাইর্রক্ এক্টট ভারলা অিস্থা়ে থর্র়ে আসরি এিং আন্তঃর্গর োত্রীরদর জর্য 

থর্ভনররোগযর্া এিং সে়ে ের্ ক্ে নেের্া উন্নর্ ক্ররি এিং ভথিষযরর্ উচ্চ গথর্র হররলর জর্য 

ক্থররিার প্রস্তুর্ ক্ররি। অযােরাক্ এই প্রক্রের জর্য 500 থেথল়ের্ িলাররর অিদার্ রাখরি, 

সংখযাগথরষ্ঠ হর্র্া শুোররর প্ররচষ্টারক্ ধর্যিাদ। অযােরাক্ থিলরের খরচ থদরর্ও সম্মর্  র়েরে 

েথদ র্ারা থিভ্রাট িা ক্ে নশক্তি প্রদারর্র প্রথর্শ্রুথর্ পূরণ ক্ররর্ িযি ন  ়ে।  



  

চারটট র্রু্র্ হেশর্ োড়াও, এই প্রক্েটট থিদযোর্ দুই-রযারক্র হরলপিটটরক্ 19 োইরলরও হিথশ 

র্রু্র্ এিং পুর্ি নাথসর্ রযারক্র ক্াজ স  চার-রযারক্র হরলপরি পথরণর্ ক্ররি। প্রক্রের েরধয 

চারটট হসরু্র পুর্ি নাসর্, হেররা-র্রি নর থর্উ হরারচল ই়োরিনর পুর্গ নঠর্, চারটট র্রু্র্ এিং এক্টট 

পুর্রা়ে ক্র্থেগার ক্রা ইন্টারলথক্ং, পাাঁচটট র্রু্র্ এিং দুটট আপরগ্র্ি ক্রা সািরেশর্ এিং 

থসগর্যাল, থিদুযৎ এিং হোগারোগ পথরক্াঠারোর আধুথর্ক্ীক্রণ অন্তভুনি রর়েরে।  

  

ির্নোর্ প্রক্ে থর্ে নাণ সে়েসূচী 63 োস এিং 2.87 থিথল়েরর্র  রি অরু্োর্ ক্রা  র়েরে। 

অরু্োর্ ক্রা  ়ে হে প্রক্েটট প্রা়ে 4,500-টট প্রর্যে চাক্থর এিং আরও 10,000-টট পররাে 

চাক্থর তর্থর ক্ররি িা ধরর রাখরি।  

  

োবকনর্ বসম্বর্ির চাক শুোর, "এই সপ্তার , আথে এক্টট চুক্তি হ াষণা ক্ররর্ হপরর গথি নর্ 

 র়েথেলাে হে আথে থর্উ ই়েরক্নর রার্ক্তজরটর ভথিষযরর্র জর্য গুরুত্বপূণ ন দুটট প্রক্েরক্ অগ্র্সর 

ক্রার উরেরশয অযােরযাক্ এিং MTA-এর েরধয েধযস্থর্া ক্ররথে; হেররা-র্ি ন হপর্ অযারেস 

এিং ইে থরভার টারর্ল পুর্ি নাসর্ প্রক্ে। আজ, MTA এর হিািন হসই চুক্তিটট অরু্রোদর্ ক্রররে 

এিং হপর্ অযারেস থর্ে নারণর জর্য এক্টট চুক্তি প্রদার্ ক্রররে। এটট পূি ন এিং দথেণ ব্রঙ্করসর 

পথরি র্-িক্তঞ্চর্ সম্প্রদা়েগুথলর জর্য এক্টট স্মরণী়ে েু রূ্ ন - এিং ওর়েেরচোররর সাউন্ড হশার 

সম্প্রদা়েগুথলর জর্য - ক্ারণ এটট এই সম্প্রদা়েগুথলরক্ থেিটাউর্ েযার্ াটার্ এিং 

ওর়েেরচোর ও ক্ারর্ক্টটক্ারটর চাক্থরর হক্ন্দ্রগুথলরর্ দ্রুর্, থর্ভনররোগয, এক্-আসরর্র োত্রী 

হরল পথররষিার সারি সংেুি ক্ররি৷ আথে চুক্তি প্রদারর্র জর্য MTA হিািনরক্ সাধুিাদ জার্াই 

এিং USDOT অরু্দারর্র জর্য অগ্র্াথধক্ার থ সারি উভ়ে প্রক্েরক্ অগ্র্সর ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

প্রবিবর্বি জাোল হিােোর্ িম্বলম্বের্, "আোর হজলার পথরি রর্র সেসযাগুথল আোর 

থর্ি নাচর্ী এলাক্ার সদসযরদর তদর্ক্তন্দর্ জীির্রক্ প্রভাথির্ ক্রর৷ হপর্ হেশর্ অযারেস প্ররজে 

ো থর্উ হরারশল ই়োিন স  ব্রঙ্কস এিং ওর়েেরচোরর হেররা-র্রি নর হরল লাইরর্র সম্প্রসারণ 

অন্তভুনি ক্রর র্া গুরুত্বপূণ ন," িরলরের্ ক্ংরগ্র্সেযার্ জাোল হিােযার্ (NY-16)৷ "এই প্রক্েটট 

আোরদর রাজয এিং আোর হজলার জর্য অরর্ক্ থদর্ ধরর এক্টট খাথল প্রথর্শ্রুথর্  র়ে থেল। 

হেিাররল স্তরর আরও অিক্াঠারো থিথর্র়োরগর োধযরে রার্ক্তজরটর র্যা়েথিচার এিং ইকু্যইটট 

তর্থরর পাশাপাথশ এই প্রক্েটট চাথলর়ে হেরর্ এিং সেি নর্ ক্রার জর্য আজ আথে গভর্ নর 

হ াচুল, হসরর্টর শুোর, হে়ের হর্া়োে ব্রােসর্ এিং হে়ের থি ব্লাথসও এিং থর্উ ই়েক্ন জরুড় 

আোর স ক্েীরদর সারি হোগদার্ ক্ররর্ হপরর সম্মাথর্র্ হিাধ ক্রথে।"  

  

প্রথর্থর্থধ থরথচ টররস িরলরের্, "আোরদর শ র এিং আোরদর হিাররার গণ রার্ক্তজট থসরেরের 

হেরােৎ দী নথদর্ ধরর িাথক্ আরে৷ এই চুক্তিটট হশষ পে নন্ত থর্ক্তির্ ক্ররি হে ব্রঙ্করসর চারটট 

র্রু্র্ হেররা র্ি ন হেশর্ স  িাথক্ থসটট এিং ওর়েেরচোরর অযারেস হিরড়রে ো োর্া়োরর্র 

সে়ে ক্থের়ে হদরি এিং গথর্শীলর্া িাড়ারি। এই ঐথর্ াথসক্ থিথর্র়োগ ঐথর্ াথসক্ভারি 

সুথিধািক্তঞ্চর্ সম্প্রদা়েগুথল এিং ক্ে নজীিী পথরিারগুথলরক্ চাক্থর, থশোগর্ সুরোগ এিং আরও 

অরর্ক্ থক্েুরর্ অযারেস হদরি। ব্রঙ্করসর িাথসন্দারা থর্ভনররোগয গণ রার্ক্তজরটর প্রাপয ো সক্ল 

োত্রীরদর জর্য অযারেসরোগয এিং র্যা়েসঙ্গর্।"  

  



বসম্বর্ম্বির সংখ্োগবরষ্ঠ হর্িা আম্বে়ো স্িু়োিন-কাক্তজর্স িম্বলম্বের্, "েযার্ াটরর্র উির 

শ রর্থলর হরল উন্ন়েরর্র জর্য MTA এিং আেরারক্র গুরুত্বপূণ ন চুক্তি অিরশরষ আোরদর 

োত্রীরদর জর্য আরও হিথশ সংরোগ, থর্ভনররোগযর্া এিং সুথিধা থর্র়ে আসরি৷ আথে আোরদর 

হরল িযিস্থার উন্নথর্র জর্য ক্রোগর্ সেি নর্ ক্ররথে, এিং এই প্রক্েটটরক্ প্রক্ারশয আসরর্ 

হদরখ আথে হরাোক্তঞ্চর্। থর্উ ই়েক্নিাসীরা অর্যাধুথর্ক্ রার্ক্তজরটর প্রাপয, থিরশষ ক্রর েখর্ 

আেরা সিাই অথেরস থেরর হেরর্ শুরু ক্থর। থিদলী়ে পথরক্াঠারোর থিল হিরক্ িরাে ক্রা 30 

থিথল়ের্ িলার প্রোণ ক্রর হে সটঠক্ অি না়েরর্র োধযরে আেরা েুগান্তক্ারী অগ্র্গথর্ ক্ররর্ 

পাথর। আথে এই চুক্তি এিং থসরর্টর শুোররক্ আোরদর রারজযর পে হিরক্ র্ার সেি নরর্র 

জর্য সাধুিাদ জার্াই এিং ভথিষযরর্র উন্ন়েরর্র জর্য উনু্মখ।"  

  

বর্উ ই়েকন হেি বসম্বর্ি রান্সম্বোম্বিনের্ কবেটির (New York State Senate 

Trnasportation) হচ়োরেোর্ বসম্বর্ির টিে হকম্বর্বে িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশর্ অযারেস 

প্রক্েটট চাক্থর তর্থর ক্ররি, থর্উ ই়েক্নিাসীরদর জর্য পথররষিা উন্নর্ ক্ররি এিং হশষ পে নন্ত 

োত্রীরদর দ্রুর্ র্ারদর গন্তরিয সংেুি ক্ররি৷ আোরদর পথরি রর্র হর্টও়োক্নগুথল আোরদর 

এথগর়ে থর্র়ে োও়োর জর্য উদ্ভাির্ী, হক্ৌশলগর্ থিথর্র়োরগর উপর থর্ভনর ক্রর এিং এই 

প্রক্েটট হসই িৃ ির দৃটষ্টভথঙ্গর প্রথর্ থর্উ ই়েক্ন এিং MTA হে অঙ্গীক্ার ক্রররে র্ার এক্টট 

প্রদশ নর্।"  

  

অোম্বসেবলর স্প্িকার কাল ন হ বে িম্বলম্বের্, "হেররা-র্ি ন হপর্ অযারেস প্রক্েটট এখারর্ 

ব্রঙ্করসর হসই সম্প্রদা়েগুথলর জর্য অথিশ্বাসযভারি গুরুত্বপূণ ন হেগুথল পািথলক্ রান্সরপারটনর 

িারা সুথিধািক্তঞ্চর্৷ এই চারটট র্রু্র্ হরর্ হেশর্ তর্থর ক্রা  রল র্া োরু্রষর জীির্রক্ আরও 

উন্নর্ ক্ররি - োরু্রষর জর্য ক্াজ, সু্করল োও়ো এিং র্ারদর তদর্ক্তন্দর্ জীির্োত্রা স জর্র 

ক্রর রু্লরি৷ অযারসেথল সংখযাগথরষ্ঠ িক্তঞ্চর্ সম্প্রদা়েগুথলর জর্য গণ পথরি রর্র সুথিধা প্রদার্ 

ক্রার জর্য লড়াই ক্রররে, োর েরধয হপর্ অযারেরসর জর্য রাজয িারজরট 250 থেথল়ের্ িলার 

প্রদার্ ক্ররা আরে। এটটরক্ িাস্তরি রূপ হদও়োর জর্য MTA এর সারি ক্াজ ক্রার জর্য 

থসরর্টর শুোররক্ ধর্যিাদ।"  

  

বিিার্সভার সদসে োইম্বকল হিম্বর্ম্বেম্বিা িম্বলম্বের্, "আথে, সেগ্র্ উির পূি ন ব্রঙ্কস 

সম্প্রদার়ের সারি, এই উন্ন়েরর্র জর্য উরিক্তজর্। এটট আোরদর এখারর্ ইে ব্রঙ্করস এিং হক্া-

অপ থসটটরর্ হেররা-র্ি ন পথররষিা পাও়োর এক্ ধাপ ক্াোক্াথে থর্র়ে ো়ে। এটট দী নক্াল ধরর 

এক্টট এের্ এলাক্া  র়ে রর়েরে হেখারর্ অি ননর্থর্ক্ প্রিৃক্তদ্ধ এিং সােথগ্র্ক্ভারি পথরি র্ 

সের্া উন্নর্ ক্রার জর্য িৃ ির পথরি র্ থিক্রের প্রর়োজর্। আথে MTA-হক্ সাধুিাদ জার্াই 

এই গুরুত্বপূণ ন পদরেপ হর্ও়োর জর্য এিং এই প্রক্েটটরক্ িাস্তরি রূপ থদরর্ র্ারদর সারি 

ক্াজ ক্রার জর্য উনু্মখ।"  

  

ব্রঙ্কস িম্বরা হপ্রবসম্বেন্ট বে়োজ জুবর়্ের িম্বলম্বের্, "এটট স্বাগর্ জার্ারর্ার খির এিং 

ব্রঙ্করসর িাথসন্দারদর জর্য এক্টট অসাধারণ পদরেপ। প্রা়ে এক্ দশক্ ধরর, আথে দয ব্রঙ্কস 

হিরক্ হপর্ হেশরর্ সরাসথর অযারেরসর জর্য ক্লরি ক্রথে এিং এখর্, এই েুগান্তক্াথর 

প্রক্েটট িাস্তরি পথরণর্  ও়োর আরও ক্াোক্াথে চরল এরসরে। হপর্ হেশর্ অযারেস অগথণর্ 

ব্রঙ্কিাসীরক্ আরও দে োর্া়োরর্ সা ােয ক্ররি, ো আোরদর রাস্তা়ে োর্জট ক্োরর্ার 



পাশাপাথশ চাক্থরর সম্ভাির্াও উনু্মি ক্ররি। আথে জারর্া থলিার, MTA এর ভারপ্রাপ্ত হচ়োর 

এিং থসইও এিং পুররা MTA টটেরক্ এই প্রক্েটট এথগর়ে থর্র়ে োও়োর জর্য ধর্যিাদ জার্ারর্ 

চাই।"  

  

ওম্ব়েেম্বচোর কাউবন্টর বর্ি না ী জজন লোটিোর িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশর্ অযারেস 

প্রক্রের টাইেলাইরর্ এই গুরুত্বপূণ ন পদরেপটট সাউন্ড হশার িরাির িসিাসক্ারী 

ওর়েেরচোররর িাথসন্দারদর জর্য এক্টট জ়ে। হপর্ হেশরর্ এক্-থসরটর রাইি তর্থর ক্রা, 

প্রিেিাররর েরর্া চাক্থর, থশো এিং স্বাস্থযরসিার জর্য আরও হিথশ অযারেস উনু্মি ক্রর, 

োর্া়োরর্র উন্নথর্  টারি এিং এই প্রক্তক্র়ো়ে ওর়েেরচোররর গৃর র োর্ িৃক্তদ্ধ ক্ররি। আথে 

এই প্রক্রে MTA এিং সেস্ত হেক্র াল্ডাররদর প্ররচষ্টার প্রশংসা ক্রথে এিং আেরা এটট সেল 

 রর্ হদখার জর্য সাগ্র্র  অরপো ক্রথে।"  

  

কাউক্তন্সল সদসে ভোম্বর্সা এল. বগিসর্ িম্বলম্বের্, "পথরি র্ অযারেরসর হেরত্র পূি ন ব্রঙ্কস 

দী নথদর্ ধরর এক্টট অসুথিধার েরধয রর়েরে, থক্ন্তু MTA এর িারা উত্থাথপর্ এই র্রু্র্ পথরক্ের্া 

এিং থিপেী়ে পথরক্াঠারো থিল িারা অি না়ের্ ক্রা আোরদর হিাররারর্ রার্ক্তজট থিভাজর্ 

ক্োরর্ সা ােয ক্ররি৷ ব্রঙ্করস হেররা-র্ি নর়ের সম্প্রসারণ অি ননর্থর্ক্ উন্ন়েরর্র সুরোগ এিং 

পথরক্াঠারো থিথর্র়োরগর সারি এক্টট আেূল পথরির্নর্ থর্র়ে আসরি ো আোরদর হিাররারর্ 

হক্াথভি-19 এর থিধ্বংসী প্রভাি হিরক্ পুর্রুদ্ধার ক্রার হচষ্টা ক্রার জর্য খুিই প্রর়োজর্। আথে 

MTA, হেজথরটট থলিার চাল নস শুোর, থর্উ ই়েক্ন ক্ংরগ্র্সর্াল হিথলরগশর্ এিং আোরদর সেস্ত 

রার্ক্তজট অযািরভারক্টরদর এই উরদযাগরক্ সেি নর্ ক্রার জর্য এিং সেস্ত থর্উ ই়েক্নিাসীর 

জর্য পথরি র্ সের্া থর্র়ে আসার জর্য ধর্যিাদ জার্ারর্ চাই।"  

  

কাউক্তন্সম্বলর সদসে হকবভর্ বরবল িম্বলম্বের্, "হপর্ হেশর্ অযারেস প্ররজরের সারি এথগর়ে 

চলা MTA ব্রঙ্করসর জর্য থিশাল অজনর্, থিরশষ ক্রর আোর হজলা়ে, হেখারর্ হপর্ হেশর্, 

ওর়েেরচোর এিং ক্ারর্ক্টটক্াট হিরক্ োর্া়োরর্র সীথের্ অযারেস রর়েরে৷ এটট আোর 

সম্প্রদার়ের জর্য সের্াপূণ ন পথরি র্, ক্ে নসংস্থারর্র সম্ভাির্া এিং অি ননর্থর্ক্ সম্প্রসাররণর 

সুরোগ উনু্মি ক্রর। হপর্ হেশর্ অযারেস প্ররজে র্ারদর জীির্োত্রার গুণোর্রক্ িৃক্তদ্ধ ক্রর, 

র্ারদর োর্া়োর্রক্ িযাপক্ভারি ক্োরর্ার সারি। এই প্রক্েটট এথগর়ে হর্ও়োর জর্য আপর্ার 

গুরুত্বপূণ ন ভূথেক্ার জর্য থসরর্টর শুোর এিং MTA হক্ ধর্যিাদ ো ব্রঙ্কস পথরিারগুথলর জীির্ 

স জ ক্ররি,  র্ারদর পথরিারগুথলরক্ আরও ভালভারি সেি নর্ ক্ররর্ থদর়ে এিং সম্ভির্ এক্ 

সারি আরও থক্েুটা হিথশ সে়ে ক্াটারর্ হদরি।"  
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