
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2022  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ব্রুকবলর্ এিং কুইম্বে ট্রার্জিম্বের পবরম্বেিার িড় র্তুর্ সম্প্রসারম্বের 

সাম্বি এবগম্ব়ে যাও়োর পবরকল্পর্াগুবলর হ ােো কম্বরম্বের্: ইন্টারম্বিাম্বরা এক্সম্বপ্রস  

  

গভর্ নর MTA-হক রূপান্তরমূলক র্তুর্ ট্রার্জিম্বের লাইম্বর্র ির্ে পবরম্বিেগত 

পয নাম্বলাচর্ার প্রজি়ো শুরু করার বর্ম্বদনে বদম্ব়েম্বের্  

 

100,000-এরও হিবে বর্উ ই়েকনিাসীম্বদর পবরম্বেিা প্রদার্ করম্বি এিং 17টে সািওম্ব়ে 

লাইর্ পয নন্ত এিং লং আইলোন্ড হরল হরাম্বের সাম্বি সংযুক্ত  ম্বি যা চাকবরগুবলম্বত 

অোম্বক্সস প্রসাবরত করম্বি এিং অি ননর্বতক উন্ন়েম্বর্ স া়েতা করম্বি  

  

ভ্রমম্বের সম়ে এক প্রান্ত হিম্বক অর্ে প্রাম্বন্ত 40 বমবর্ম্বের কম  ম্বি িম্বল আো করা  ম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ তার 2022 হেট অফ দ্য হেটটর অংশ থ সাটে ইন্টারটোটরা 

এক্সটেটসর সাটি এথগট়ে যাও়োর পথরক্ল্পর্াগুথলর ক্িা হ াষণা ক্টরটের্৷ গভর্ নর হ াচুল 

অথেলটে এই রূপান্তরমলূক্ েক্টল্পর জর্য পথরটেশগত পয নাটলাচর্ার েক্রি়ো শুরু ক্রার জর্য 

MTA-হক্ থর্টদ্নশ থদ্টের্ যা  ল এই েধার্ অেক্াঠাটমার থেথর্ট়োগ ততথরর েিম ধাপ যা 

ব্রুক্থলর্ এেং কু্ইটের সম্প্রদ্া়েগুথলটক্ 17টট সােওট়ে হরল লাইর্ এেং লং আইলযান্ড হরল 

হরাটের সাটি সংযুক্ত ক্রটে।  

  

"এটট সা সী, অতযাধুথর্ক্ অেক্াঠাটমা েক্ল্পগুথলটত থেথর্ট়োগ ক্রার সম়ে যা েথতথদ্টর্র থর্উ 

ই়েক্নোসীটদ্র জীেটর্ সথতযক্াটরর পথরেতনর্ আর্টে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "থর্উ 

ই়েক্নোসীরা থর্ভনরটযাগয পােথলক্ ট্রার্ক্রজটটর োপয যা তাটদ্র ক্ম নস্থার্ হিটক্ োথ়ি এেং তার 

মটধয সে নত্র সংটযাগ ক্টর। ইন্টারটোটরা এক্সটেস ব্রুক্থলর্ এেং কু্ইটে এক্টট রূপান্তরমূলক্ 

সংটযাজর্  টে যা ভ্রমটণর সম়ে ক্থমট়ে হদ্টে এেং আটশপাটশর এলাক্া এেং সম্প্রদ্া়েগুথলটক্ 

আরও পথরষ্কার, সেুজতর এেং আরও র্যা়েসঙ্গত  টত সা াযয ক্রটে।"  

  

"এই েক্ল্পটট গণ ট্রার্ক্রজট হযাগ ক্রটত এেং কু্ইে ও ব্রুক্থলটর্র অটর্ক্ োথসন্দার জর্য চাক্থর, 

থশক্ষা এেং সুটযাটগর অযাটক্সস ততথর ক্রটত থেদ্যমার্ অেক্াঠাটমাটক্ স্মাটনভাটে অর্য উটেটশয 

েযে াটরর জর্য অথভটযাক্রজত ক্রটে।" MTA ভারপ্রাপ্ত সভাপবত এিং CEO িোম্বর্া বলিার 

িম্বলম্বের্। "আথম গভর্ নর হ াচুটলর হর্তৃত্বটক্ সাধুোদ্ জার্াই, এেং আমরা তার সাটি এেং 

হফোটরল ও হেট অংশীদ্ারটদ্র সাটি ইন্টারটোটরার ধারণাটক্ এথগট়ে থর্ট়ে হযটত উৎসা ী।"  

  



গভর্ নর হ াচুল ইন্টারেটরা এক্সটেটসর পথরটেশগত পয নাটলাচর্ার েক্রি়ো শুরু ক্রার জর্য 

হমটট্রাপথলটর্ ট্রােটপাটটনশর্ অিথরটটটক্ (Metropolitan Transportation Authority) থর্টদ্নশ 

হদ্টের্। এই ঐথত াথসক্ েক্ল্পটট হে থরজ শাখার পটির থেদ্যমার্ োর্থদ্ক্ েযে ার ক্রটে যা  ল 

এক্টট মালো ী হরল লাইর্ হযটট ব্রুক্থলর্ এেং কু্ইটের মধয থদ্ট়ে চটল, যা জাথতগতভাটে এেং 

অি ননর্থতক্ভাটে এই স্থার্গুথলর তেথচত্রযম়ে এলাক্াগুথলর সাটি সংটযাগ স্থাপর্ ক্টর: সার্টসট 

পাক্ন, েটরা পাক্ন, হক্র্থসংটর্, থমেউে, ফ্ল্যাটেশু, ফ্ল্যাটলযান্ডস, থর্উ লটস, ব্রাউর্সথভল, ইে 

থর্উ ই়েক্ন, েুশউইক্, থরজউে, থমেল থভটলজ, মাসটপি, এলম ােন এেং জযাক্সর্  াইটটসর 

হসই সম্প্রদ্া়েগুথলর হেশ ক্ট়েক্টট র্তুর্ হেশর্ স  হযখাটর্ েতনমাটর্ হরল ট্রার্ক্রজটটর পথরটষো 

হর্ই।  

  

গ ৃীত  টল, এই র্তুর্ পথরটষোটট এই ক্থরটোর েরাের সুথেধােক্রিত সম্প্রদ্া়েগুথলটত ট্রার্ক্রজট 

এেং ক্াটজর অযাটক্সস উন্নত ক্রটে যা েতনমাটর্ ো়ে 900,000জর্ োথসন্দা এেং 260,000টট 

চাক্থরর আোসস্থল এেং পরেতী 25 েেটর ক্মপটক্ষ 41,000জর্ েযক্রক্ত এেং 15,000 চাক্থরর 

েতযাথশত েকৃ্রির স । এই ক্থরটোটরর অটর্ক্ োথসন্দাটদ্র জর্য, এক্ এলাক্া হিটক্ আটরক্ 

এলাক্া পারাপার ক্রা ধীর এেং ক্লাথন্তক্র ক্ারণ থেদ্যমার্ সােওট়ে হরল লাইর্গুথল মযার্ াটটর্র 

থদ্টক্ থভথিক্ এমর্থক্ অটর্ক্ র্তুর্ ক্াটজর সটুযাগ, সু্কল এেং পথরটষোগুথল োইটরর 

েটরাগুথলটত অেথস্থত। েক্ল্পটট গুরুত্বপূণ ন গথতশীলতা েদ্ার্ ক্রটে, মযার্ াটটর্ এেং হসখার্ 

হিটক্ ভ্রমটণর জর্য আরও ভাল থলঙ্ক ততথর ক্রটে হসই সাটি এলাক্াগুথলর মাটে, েটরা জটু়ি 

মূল সংটযাগ ততথর ক্রটে এেং র্াসাউ ও সাটফাক্ ক্াউথন্টটত থেপরীত পটি যাতা়োটতর জর্য 

র্তুর্ সুটযাগ উন্মুক্ত ক্রটে।   

  

েথতথদ্র্, 100,000-এরও হেথশ যাত্রীরা ব্রুক্থলর্ এেং কু্ইটের মটধয ো জটু়ি েথতথদ্র্ ভ্রমণ 

ক্টরর্ যারা ো়েশই হসই োসগুথলর উপর থর্ভনর ক্টরর্ হযগুথল জটটল এেং জর্াক্ীণ ন রাস্তার 

হর্টও়োটক্ন ট্রযাথফটক্র মটধয পট়ি। এই ঐথত াথসক্ এেং েট়োজর্ী়ে পদ্টক্ষটপর ফলাফলগুথল 

এক্টট র্তুর্ পথরটষোর থদ্টক্ থর্ট়ে হযটত পাটর যা 40 থমথর্টটরও ক্ম সমট়ে এক্ োন্ত হিটক্ 

অর্য োটন্ত ভ্রমটণর সম়ে েদ্ার্ ক্রটে, যথদ্ও হেথশরভাগ যাত্রাগুথল লাইটর্র হোট অংশগুথল 

েরাের  টে৷ এটট থেদ্যমার্ ট্রার্ক্রজটটর থেক্ল্পগুথলর তুলর্া়ে ইন্টারেটরা ব্রুক্থলর্ এেং কু্ইটের 

ভ্রমটণর জর্য উটেখটযাগয সম়ে সাশ্র়ে েদ্ার্ ক্রটে।  

  

ট্রার্ক্রজটটর পথরটষো ো়িাও, থেদ্যমার্ হে থরজ ব্রাি ক্থরটোর িস  ারোর হরল মালো ী 

পথরটষো েদ্ার্ ক্রটত পাটর এেং র্াটক্ী়েভাটে আিথলক্ভাটে ট্রাটক্র যার্জট হ্রাস ক্রটে এেং 

পণয চলাচটলর সুথেধাগুথলটক্ েসাথরত ক্রটে, এর ফটল মাল সরেরা র হচইর্গুথলটক্ শক্রক্তশালী 

ক্রটে যা এখর্ও ম ামারী হিটক্ পরু্রুিার ক্রটত হমাক্াথেলা ক্রটে। পথরে টর্র 

পথরক্ল্পর্াক্ারীরা থেশ্বাস ক্টরর্ হয ইন্টারেটরা এক্সটেটস িস  ারোর হরল মালো ী এেং যাত্রী 

পথরটষো এক্টত্র এক্সাটি ক্াজ ক্রটত পাটর, যা এই অিটলর জর্য যগুান্তক্ারী  টত পাটর। 

হসই লটক্ষয গভর্ নর হ াচুল িস  ারোর হরল মালো ী টাটর্টলর পথরটেশগত পয নাটলাচর্া সম্পূণ ন 

ক্রার জর্য হপাটন অিথরটটটক্ও (Port Authority) থর্টদ্নশ থদ্টের্।  

###  
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