
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/6/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বিতীয় এবভবর্উ সািওম্বয়র 2য় পর্ নাম্বয়র কাজ এবগম্বয় চলম্বে িম্বল গভর্ নর হ াকল ও 

MTA-এর হ াষণা  

  

125 বিম্বে সািওম্বয় সম্প্রসারম্বণর 2য় পর্ নাম্বয়র জর্ে অর্ুদার্প্রাবির অর্ুম্বরাধ প্রম্বকৌেল 

স্তম্বর অগ্রসর  ম্বয়ম্বে  

  

এই সম্প্রসারম্বণর মম্বধে হমম্বরা-র্ি ন এর সাম্বি সংম্বর্াগ স  106 বিে, 116 বিে ও 125 

বিম্বে বতর্টে সািওম্বয় হেের্ অন্তভভ নক্ত িাকম্বি  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল ও হেট্রাপথলটার্ রান্সট্পাট্টনশর্ অট্িাথরটট (Metropolitan 

Transportation Authority) আজ হ াষণা ক্ট্রট্ে হে থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য় সম্প্রসারণ 

(Second Avenue Subway expansion) প্রক্ল্প ো থিতীয় এথভথর্উ লাইর্ট্ক্ পূব ন  াট্ল নট্ের 125 

থিট পে নন্ত সম্প্রসারণ ক্রট্ব, হসটট প্রক্ট্ল্পর সেয়ক্াল অর্ুোয়ী প্রট্ক্ৌশল স্তট্র অগ্রসর 

 ট্য়ট্ে। র্ট্ভম্বর োট্স হপ্রথসট্েন্ট বাইট্েট্র্র স্বাক্ষথরত অবক্াঠাট্োট্ত থবথর্ট্য়াগ ও ক্ে নসংস্থার্ 

আইর্ রার্জজট সম্প্রসারট্ণর জর্য 23 থবথলয়র্ েলাট্রর র্তুর্ অর্ুদার্প্রাথির সুট্োগ ক্ট্র 

থদট্য়ট্ে, ো এক্টট ঐথত াথসক্ োত্রার অর্ুদার্ হেটট থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য়র 2য় পে নাট্য়র 

(SAS2) েট্তা বড় ধরট্র্র প্রক্ল্পগুট্লার জর্য লভয অর্ুদাট্র্র পথরোণ থিগুণ ক্ট্র থদট্য়ট্ে।  

  

সম্প্রসারট্ণর 2য় পে নায়ট্ক্ সােট্র্ এথগট্য় থর্ট্ত এবং এটটট্ক্ অর্ুদার্প্রাথির জর্য উপেুক্ত 

িাক্ার অর্েুথত হদয়ার জর্য MTA েুক্তরাট্ের পথরব র্ থবভাগ (Department of 

Transportation)-এর ক্াট্ে এক্টট অর্ুট্রাধ জো থদট্য়ট্ে। 2য় পে নাট্য়র েট্ধয পূব ন  াট্ল নট্ে 106 

থিট, 116 থিট ও 125 থিট্ট থতর্টট র্তুর্ সাবওট্য় হেশর্ থর্ে নাণ অন্তভুনক্ত িাক্ট্ব। হেোট্রল 

রার্জজট অযােথেথর্ট্িশর্ (Federal Transit Administration) SAS2-হক্ অর্ুদার্ প্রজিয়ার 

প্রট্ক্ৌশল স্তট্র এথগট্য় থর্ট্য় হগট্ে, ো এই প্রক্ল্পট্ক্ বাস্তবরূপ হর্য়ার এক্ ধাপ থর্ক্টবতী 

ক্ট্রট্ে এবং প্রািথেক্ পে নাট্য়র ক্াজগুট্লা সােট্র্ এথগট্য় হর্য়ার সুট্োগ ক্ট্র থদট্য়ট্ে।  

  

"আজ থবট্ক্ট্লর থক্েু আট্গ আথে হসট্িটাথর বাটটথগট্য়গ এর সট্ে ক্িা বট্লথে থেথর্ আোট্ক্ 

এই চেৎক্ার আর্ট্ের সংবাদটট জাথর্ট্য়ট্ের্ হে েুক্তরাট্ের পথরব র্ থবভাগ থিতীয় এথভথর্উ 

সাবওট্য় সম্প্রসারণ প্রক্ট্ল্পর 2য় পে নায় সােট্র্ এথগট্য় হর্য়ার এক্টট ব ৃৎ পদট্ক্ষপ গ্র ণ 

ক্রট্ে, ো পূব ন  াট্ল নট্ের জর্সাধারট্ণর জর্য রার্জজট সেতা ও অি ননর্থতক্ সুট্োগ 

সম্প্রসারট্ণর অসাধারণ সম্ভাবর্াট্ক্ উট্মাথচত ক্রট্ব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এটট 

আোট্দরট্ক্ এই চরে গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্পটটর সম্পূণ ন ত থবলপ্রাথি এবং থর্ে নাণক্াজ শুরু ক্রার 



আট্গর হশষ থদট্ক্র ক্াে নিট্ের থদট্ক্ এথগট্য় থর্ট্য়ট্ে। গত োট্স আথে MTA-এর হর্তৃবেৃ ও 

থর্ব নাথচত ক্ে নক্তনাট্দর সট্ে সম্প্রসারণ ক্াট্জর সাইট পথরদশ নর্ ক্ট্র এই উদ্দীপর্াপূণ ন প্রক্ট্ল্পর 

পুট্রাদস্তর থবশালতা সরাসথর হদট্েথে। হসসেট্য় আেরা পূব ন  াট্ল নট্ের জর্সাধারট্ণর ক্াট্ে 

সুস্পষ্ট অেীক্ার ক্ট্রথে হে আেরা এই প্রক্ল্পট্ক্ দ্রুত সােট্র্ এথগট্য় থর্ট্ত িাক্ট্বা, এবং এের্ 

আেরা এট্তা হবথশ সংেযক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর জর্য হস থভশর্টটট্ক্ সথতযক্ার অট্ি ন বাস্তট্ব রূপ 

হদয়ার প্রিে পদট্ক্ষপ হদেট্ত পাজি। আথে হসট্িটাথর বাটটথগট্য়গ, আোট্দর ক্ংট্গ্রট্সর 

হর্তৃবেৃ, এবং MTA-হক্ এই প্রক্ট্ল্পর জর্য তাট্দর থর্রলস সেি নট্র্র জর্য ধর্যবাদ জার্াট্ত 

চাই, এবং আথে হরর্ চলাচল শুরু ক্রার প্রতীক্ষায় রট্য়থে।"  

  

ইে  ারট্লট্ের প্রায় 70 শতাংশ বাথসোরা ক্ে নস্থট্ল োওয়ার জর্য গণ পথরব র্ বযব ার ক্ট্রর্, 

ো শ রবযাপী গড় 55 শতাংট্শর হচট্য় অট্র্ক্ হবথশ। থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য়র সম্প্রসারণ 

বাইট্ের্ প্রশাসর্ ও থর্উ ইয়ক্ন হেট্টর পথরব র্ সেতার লক্ষযট্ক্ এথগট্য় থর্ট্ত সা ােয ক্রট্ব 

এবং স্থার্ীয় ক্থেউথর্টটর জর্য ক্ে নসংস্থার্, স্বাস্থযট্সবা, ও অর্যার্য পথরট্ষবার অযাট্েস উন্নত 

ক্রট্ব, এবং এক্ই সেট্য় সড়ক্গুট্লা ও হলজেংটর্ এথভথর্উ সাবওট্য় লাইর্ উভয় জায়গায় 

জযাে ক্থেট্য় থদট্ব এবং বায়ুর োর্ উন্নত ক্রট্ব।  

  

MTA-এর ভারপ্রাি সভাপবত ও CEO জোম্বর্া বলম্বয়ম্বির িম্বলর্, "পূব ন  াট্ল নে ক্থেউথর্টট 

ক্ট্য়ক্ দশক্ ধট্র থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য়র জর্য অট্পক্ষায় রট্য়ট্ে। 2য় পে নায় এের্ এক্টট 

এলাক্ায় হসবা প্রদার্ ক্রট্ব হেোট্র্ হদট্শর অর্যতে সব নাথধক্ সাশ্রয়ী আবাসট্র্র  র্ত্ব 

থবদযোর্ এবং হসোট্র্ 70 শতাংশ অথধবাসী ক্ে নস্থট্ল োওয়ার জর্য গণপথরব র্ বযব ার ক্ট্র 

িাট্ক্র্। এই র্তুর্ সম্প্রসাথরত লাইর্ 1ে পে নাট্য়র সেলতার সট্ে হোগ  ট্ব এবং থিতীয় 

এথভথর্উ সাবওট্য়র হোট োত্রী সংেযা 300,000-এ উন্নীত ক্রট্ব, ো সেগ্র থেলাট্েলথেয়া হরল 

বযবস্থার সেতুলয। প্রক্ল্পটট পরবতী স্তট্র এথগট্য় হর্য়ায় FTA-হক্ অট্র্ক্ ধর্যবাদ। আোর টটে 

ক্াট্জ র্াোর জর্য প্রস্তুত আট্ে।"  

  

এই প্রক্ট্ল্পর 1ে পে নায় Q লাইর্ট্ক্ 63তে থিট হিট্ক্ 96তে থিট পে নন্ত সম্প্রসারণ ক্ট্রট্ে 

এবং হসটট থেল 50 বেট্রর েট্ধয থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সাবওট্য় থসট্েট্ের সব নব ৃৎ সম্প্রসারণ। 1 

জার্ুয়ারী, 2017-এ পথরট্ষবা চাল ু ট্য়থেল, 72তে থিট এবং 86তে থিট্ট অথতথরক্ত 

হেশর্গুথলর সাট্ি। এর সোথির পর হিট্ক্, হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ সাবওট্য় 130 থেথলয়ট্র্রও 

হবথশ োত্রী ব র্ ক্ট্রট্ে এবং প্রাক্-ে াোরীর থদট্র্ 200,000 এরও হবথশ োত্রী ব র্ ক্ট্রট্ে। 

2য় পে নাট্য়র জর্য বযবহৃত  ট্ত োওয়া টাট্র্ট্লর এক্টট অংশ 1970 এর দশট্ক্ হসট্ক্ন্ড 

এথভথর্উ বরাবর 110 থিট হিট্ক্ 120 থিট পে নন্ত থর্থে নত  ট্য়থেল।  

  

দ্রুত হজম্বর্ হর্য়ার মম্বতা বকেভ  তিে  

• প্রক্ট্ল্পর এই ধাপটট 96 তে থিট উত্তর হিট্ক্ 125 তে থিট পে নন্ত হরর্ পথরট্ষবা 

প্রসাথরত ক্রট্ব, প্রায় 1.5 োইল৷  

• 106তে থিট এবং 116তে থিট হসট্ক্ন্ড অযাথভথর্উ এবং 125তে থিট্ট পাক্ন 

অযাথভথর্উট্ত র্তুর্ হেশর্গুথল িাক্ট্ব৷  



• হেজ 2 হলজেংটর্ অযাথভথর্উ (4/5/6) পাতাল হরল লাইট্র্ সরাসথর োত্রী সংট্োগ প্রদার্ 

ক্রট্ব 125তে থিট্ট এবং পাক্ন অযাট্ভথর্উট্ত এক্টট প্রট্বশিার োট্ত হেট্রা-র্ি ন 

হরলট্রাে 125 থিট হেশট্র্ সুথবধাজর্ক্ স্থার্ান্তর ক্রা োয়।  

• প্রথতটট হেশট্র্ োটটর উপট্র আর্ষুথেক্ ভবর্ িাক্ট্ব হেোট্র্ বায়ুচলাচট্লর োথিক্ 

এবং ববদুযথতক্ সরঞ্জাে িাক্ট্ব। এর েট্ধয সম্ভাবয গ্রাউন্ড-ট্লার েুচট্রা হদাক্াট্র্র জর্য 

স্থার্ অন্তভুনক্ত ক্রা  ট্ব।  

• সম্প্রসারণ অথতথরক্ত 100,000 বদথর্ক্ চড়র্দারট্দর পথরট্বশর্ ক্রট্ব।  

• থতর্টট র্তুর্ ADA অযাট্েসট্োগয হেশর্ প্রদার্ ক্রট্ব – ো গ্রা ট্ক্র আরাে এবং 

সুথবধার জর্য োর্ বাড়ায়।  

• 125তে হসন্ট হেশট্র্ োথিট্োোল রার্জজট ক্াট্র্থিথভটট - 4/5/6, হেট্রা-র্ি ন হরর্ 

এবং M60 থসট্লি বাস সাথভনট্সর সাট্ি লাগাথেনয়া থবোর্বেট্রর সংট্োগ স , অর্যার্য 

সাবওট্য় এবং োত্রীবা ী হরল লাইট্র্ সুথবধাজর্ক্ স্থার্ান্তর ক্রট্ত হদয়, ো েসণৃ, দ্রুত 

পথরব ণ সুথবধা প্রদার্ ক্ট্র শ র এবং অঞ্চল জটু্ড়।  

  

র্ুক্তরাম্বের বসম্বর্ের চাক সু্কমার িম্বলর্, "থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য়র থিতীয় পে নাট্য়র প্রক্ল্পটট 

প্রক্ট্ল্পর প্রট্ক্ৌশল পে নাট্য় এথগট্য় োওয়াটা পূব ন  াট্ল নে ও সেগ্র থর্উ ইয়ক্ন থসটটর হলাক্জট্র্র 

জর্য এক্টট চেৎক্ার সংবাদ। দী ন সেয় ধট্র ক্ল্পর্ায় িাক্া, থক্ন্তু অট্র্ক্ হবথশ থবলথম্বত  ট্য় 

োওয়া এই প্রক্ল্প এের্ পূণ ন গথতট্ত এথগট্য় োট্ি। বাইপাটটনজার্ অবক্াঠাট্ো ও ক্ে নসংস্থার্ 

আইট্র্ গণপথরব র্ সংিান্ত ব ৃৎ প্রক্ল্পগুট্লার জর্য 23 থবথলয়র্ েলাট্রর ঐথত াথসক্ 

অর্ুদার্ ত থবল লাভ ক্রট্ত হপট্র আথে আর্জেত  ট্য়থেলাে, এবং এই অথত গুরুত্বপূণ ন 

প্রক্ল্পটট োট্ত এটটর র্যােয অংশ পায় তা থর্জিত ক্রট্ত আথে লড়াই চাথলট্য় োট্বা।"  

  

র্ুক্তরাম্বের বসম্বর্ের ক্রিম্বের্ বগবলব্র্োন্ড িম্বলর্, "এই হেোট্রল থবথর্ট্য়াগ পূব ন  াট্ল নট্ের 

বাথসোট্দর জীবট্র্ এক্টট সথতযক্াট্রর পাি নক্য বতথর ক্রট্ব, এবং থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য় 

প্রক্ট্ল্পর 2য় পে নায় অর্ুদার্ প্রজিয়ায় সােট্র্র থদট্ক্ অগ্রসর  ট্য়ট্ে হদট্ে আথে অতযন্ত 

আর্জেত। থিতীয় এথভথর্উ সাবওট্য় লাইর্ সম্প্রসারণ োতায়াট্তর সেয় স জতর ক্রট্ব, জযাে 

ক্োট্ব, স্থার্ীয় ক্ে নসংস্থার্ বতথর ক্রট্ব, এবং থসটটর বাথক্ অংট্শর সট্ে এই ক্থেউথর্টটট্ক্ 

আট্রা হবথশ সাবলীলভাট্ব সংেুক্ত ক্রট্ব। এই প্রক্ট্ল্পর েট্তা প্রক্ল্পগুট্লাট্ক্ সম্ভব ক্রার জর্য 

ত থবল প্রদার্ক্ারী অবক্াঠাট্োট্ত থবথর্ট্য়াগ ও ক্ে নসংস্থার্ আইর্ পাশ ক্রার জর্য ক্াজ 

ক্রট্ত হপট্রথে বট্ল আথে গথব নত এবং থর্উ ইয়ট্ক্নর গণপথরব র্ োত্রীট্দর জর্য সংস্থাট্র্র 

বযবস্থা ক্রট্ত আথে লড়াই চাথলট্য় োট্বা।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ হজম্বরাল্ড র্োডলার িম্বলর্, "এটট থর্উ ইয়ক্ন থসটটর সাবওট্য় রাইোরট্দর 

জর্য এক্টট চেৎক্ার সংবাদ। পূব ন  াট্ল নট্ে 2য় এথভথর্উ সাবওট্য় লাইর্ 125 থিট পে নন্ত 

সম্প্রসাথরত  ওয়াটা সম্প্রসাথরত সাবওট্য় পথরট্ষবার অট্র্ক্ হবথশ প্রট্য়াজর্ িাক্া 

ক্থেউথর্টটগুট্লাট্ক্ হসবা প্রদার্ ক্রট্ব এবং হলজেংটর্ এথভথর্উ লাইট্র্ ভীড় ও জযাে ক্থেট্য় 

আর্ট্ব। আথে হরাোজঞ্চত হে এই প্রক্ল্পটট সােট্র্ এথগট্য় োট্ি এবং সম্প্রসারট্ণর এই 

পে নায়টটট্ক্ সম্ভব ক্ট্র হতালা অবক্াঠাট্োট্ত থবথর্ট্য়াগ ও ক্ে নসংস্থার্ আইর্টট সেি নর্ ক্ট্রথে 

বট্ল আথে থবট্শষভাট্ব গথব নত। এই প্রক্ট্ল্প গভর্ নর হ াক্ট্লর অংশীদাথরট্ত্বর জর্য আথে তাট্ক্ 



ধর্যবাদ জার্াট্ত চাই এবং থর্উ ইয়ক্ন থসটটর অবক্াঠাট্ো উন্নয়ট্র্র জর্য আথে তার সাট্ি 

অবযা তভাট্ব ক্াজ ক্ট্র োওয়ার প্রতযাশা রাথে।"  

  

বরম্বপ্রম্বজম্বেটেভ কোম্বরাবলর্ মোম্বলাবর্ িম্বলর্, "আথে হরাোজঞ্চত হে হসট্িটাথর বাটটথগট্য়গ 

ও FTA এই প্রক্ল্পটট প্রট্ক্ৌশল স্তট্র থর্ট্য় হেট্ত সা ােয ক্রার োধযট্ে 2য় এথভথর্উ সাবওট্য় 

সম্প্রসারণট্ক্ অগ্রাথধক্ার প্রদার্ ক্রট্ে এবং প্রক্ল্পটটট্ক্ হেোট্রল ত থবট্লর জর্য অর্ুট্োদর্ 

পাওয়ার থদট্ক্ এক্ধাপ এথগট্য় থর্ট্য়ট্ে। হক্াথভে-19 সংক্ট হিট্ক্ হসট্র উট্ঠ পুর্থর্ নে নাট্ণর এই 

সেট্য় Q হরর্ট্ক্ 125 থিট্ট থর্ট্য় আসা আোট্দর থসটটর জর্য েুগান্তক্ারী এক্টট বযাপার  ট্ব, 

এবং এটট পবূ ন  ারট্লেট্ক্ থেেটাউর্, হলায়ার েযার্ াটর্, ও ব্রুক্থলট্র্র সট্ে সংেুক্ত ক্রার 

োধযট্ে পথরব ট্র্র শরূ্যতা ক্োট্ত সা ােয ক্রট্ব। এটট হলজেংটর্ এথভথর্উ লাইট্র্র 

থবপজ্জর্ক্ ভীড় ক্থেট্য় আর্ট্ব এবং এক্ই সেট্য় পূব ন পাট্শ আট্রক্টট লাইর্ বতথরর বযাপাট্র 

আোট্দর জর্সাধারট্ণর প্রথত থসটটর শতাব্দীর পুট্রাট্র্া অেীক্ার পূরণ ক্রট্ব। 1ে পে নাট্য়র 

থর্ে নাণক্াট্জর হর্তৃত্ব থদট্ত হপট্র আথে গথব নত এবং এই গুরুত্বপূণ ন প্রক্ল্প সম্পন্ন ক্রায় তাট্দর 

অংশীদাথরট্ত্বর জর্য আথে গভর্ নর হ াক্ল, হসট্িটাথর বাটটথগট্য়গ, ক্ংট্গ্রস সদসয এসট্পইলাট, 

এবং MTA-এর CEO ও ভারপ্রাি সভাপথত জযাট্র্া থলট্য়ট্বরট্ক্ ধর্যবাদ জার্াই।"  

  

প্রবতবর্বধ অোক্রিয়াম্বর্া এসম্বপইলাে িম্বলর্, "অি ননর্থতক্ পুর্রুদ্ধাট্রর লট্ক্ষয ক্াজ ক্ট্র 

োওয়া এবং ে াোরীর সেট্য় োরাপ অবস্থার থদট্ক্ চট্ল োওয়া অট্েতাে ক্থেউথর্টটগুট্লার 

সম্মুেীর্  ওয়া অসেতা হোক্াট্বলার পাশাপাথশ থর্উ ইয়ক্ন থসটটর পুর্থর্ নে নাণ অবযা ত রাোর 

এই সেট্য়, পথরব র্ সেতা উন্নয়ট্র্র জর্য থবথর্ট্য়াগ ক্রা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন এবং থিতীয় 

এথভথর্উ সাবওট্য় সম্প্রসারণ শুরুর জর্য আজট্ক্র হ াষণাটট থর্উ ইয়ক্ন হেটবযাপী এবং 

থবট্শষ ক্ট্র থর্উ ইয়ক্ন থসটট বযাপী আট্লাড়র্-সটৃষ্টক্ারী প্রভাব হেলট্ব। এই অঞ্চট্ল পথরট্ষবা ও 

থর্ভনরট্োগয পথরব র্ সেলভাট্ব সম্প্রসারণ ক্রাটা পূব ন  াট্ল নট্ের 100,000 এরও হবথশ 

অথধবাসীর জীথবক্ায় স ায়তা ক্রট্ব োরা বতনোট্র্ গণপথরব ট্র্র অভাট্ব ক্ে নসংস্থাট্র্র 

সুট্োগ, থশক্ষাগত অগ্রগথত, এবং  াসপাতাল ও হেথেট্ক্ল হসবার অযাট্েস অজনট্র্র হক্ষট্ত্র 

প্রথতবন্ধক্তার সম্মুেীর্  ট্ির্ - এবং চূড়ান্ত পে নাট্য় থগট্য় আোট্দর আট্শপাট্শর এলাক্ার 

অবক্াঠাট্োর পুর্গ নঠর্ ক্রট্ব।"  

  

  

###  
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