
 
অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 1/20/2022 গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

গভর্ নর হাক ইন্টারবম্বরা এক্সম্বপ্রম্বর জাধ্েতা প্রবতম্ববদর্ প্রকাল করম্বর্ 

 

পরবতী ধ্াম্বপ রম্বেম্বে ব্রুকবর্ কুইম্বে কবমউবর্টি আউিবরচ এবং গভর্ নম্বরর 2022 

হেি অফ দে হেম্বি বর্ম্বদনবলত পবরম্ববলগত পয নাম্বাচর্া প্রক্রিো 

 

মূ্পর্ ন জাধ্েতা গম্ববর্া হদখুর্ এখাম্বর্ 

 

প্রকল্পটি দদবর্ক 80,000 যাত্রীম্বক পবরম্ববা প্রদার্ করম্বব এবং 17টি পয নন্ত াবওম্বে 

াইর্ এবং ং আইোন্ড হরম্বরাডম্বক ংযুক্ত করম্বব 

 

প্রান্ত-হিম্বক-প্রাম্বন্ত যাত্রার মে 40 বমবর্ম্বির কম ম্বব বম্ব প্রতোলা করা ম্বে 

 

গবন নয ক্যাথি হাক্র এফং হভট্রাথরটন রান্সট্াট্টনন অট্িাথযটটয (Metropolitan 

Transportation Authority, MTA) বাযপ্রাপ্ত প্রধান এফং প্রধান থনফ নাী ক্ভ নক্র্না জযাট্না থরফায 

আজট্ক্ ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রট্য জাধযর্া থনট্ষ ফছযদীঘ ন গট্ফলণায পরাপর প্রক্া 

ক্যট্রন, এটট এক্টট রূান্তযক্াযী রানজজট প্রক্ল্প মা ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয 17টট ম নন্ত াফট্ষ 

রাইন এফং রং আইরযান্ড হযরট্যাট্ডয (Long Island Rail Road) ম্প্রদাষভূট্ক্ ংমুক্ত 

ক্যট্ফ, এফং দুইটট ফট্যায ভধযক্ায মার্াষাট্র্য ভষ উট্েখট্মাগয থযভাণ হ্রা ক্যট্ফ।  

  

"অফক্াঠাট্ভায ভূর অি ন ট্রা ংট্মাগ, এফং ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র থদট্ষ আভযা ভানুলট্ক্ র্াট্দয 

থযফায  ফনু্ধট্দয াট্ি ংমুক্ত ক্যট্র্ াযট্ফা এফং এক্ই াট্ি র্াট্দয জীফনমাত্রায ভান 

উন্নর্ ক্যট্র্ াযট্ফা," গভর্ নর হাক বম্বর্। "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র (Interborough Express) 

ব্রুক্থরন  কু্ইন্সট্ক্ ংমুক্ত ক্যট্ফ, মায পট্র শুধু মার্াষাট্র্য ভষই ক্ভট্ফ না, ফযং রুটটটট্র্ 

াফট্ষ রাইন ংমুক্ত ক্যা জর্য ট্ফ। জাধযর্া গট্ফলণা হল ষায পট্র, আভযা 

এখন প্রক্ল্পটটয যফর্ী ম নাট্ষ অগ্রয ট্র্ াযট্ফা এফং এটট আভাট্দয ইন্টাযফট্যা 

এক্সট্প্রট্ক্ থনউ ইষক্নফাীয জনয ফাস্তট্ফ থযণর্ ক্যায আট্যা ক্াট্ছ থনট্ষ মাট্ফ।" 

  

জাধযর্া গট্ফলণায পরাপর থনট্দন ক্ট্য হম থফদযভান ফ্রাইট হযর রযাথপট্ক্য াট্ি মাত্রী 

রযাথপট্ক্য ফযফস্থা ক্যা ফাস্তথফক্ই ম্ভফ, এফং এয এক্টট উট্েখট্মাগয চাথদা যট্ষট্ছ, এফং ফা 

ম না থড রানজজট (Bus Rapid Transit), রাইট হযর (Light Rail), এফং গর্ানুগথর্ক্ হথব হযর 

(Heavy Rail) রানজজট ফগুথরই রানজজট্টয ভাধযভ থট্ট্ফ ম্ভফ। 

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plans-move-forward-major-new-expansion-transit-service-brooklyn-and&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C411e5d8d822e4fa3bbdb08d9dc4002ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782989766677960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cXXSmCSH0KRGBPfzsphgugFmuSd5fctaNEZT0mL6eIk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmta.info%2Fibx-feasibility-study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C411e5d8d822e4fa3bbdb08d9dc4002ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782989766677960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SPyOEL6EQEkQZ0bEoEQlKXrw05dDW6rUZ5BsIWcaQL8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmta.info%2Fibx-feasibility-study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C411e5d8d822e4fa3bbdb08d9dc4002ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782989766677960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SPyOEL6EQEkQZ0bEoEQlKXrw05dDW6rUZ5BsIWcaQL8%3D&reserved=0


গবন নয হাক্ট্রয 2022 হেট অপ দয হেট্টয (State of the State) হঘালণা অনুমাষী, MTA-য 

যফর্ী দট্ে ট্ফ হেট  হপডাট্যট্রয জনয আফযক্ থযট্ফগর্ ম নাট্রাচনা প্রজিষা 

ম্পন্ন ক্যা, মায ভট্ধয ম্প্রদাষভূ, থনফ নাথচর্ ক্ভ নক্র্না এফং অনযানয ভুখয হেক্ট্াল্ডাযট্দয 

ভর্াভর্ হনষায জনয জনগণট্ক্ জথর্ ক্যা িাক্ট্ফ মাট্র্ ক্ট্য রানজজট্টয ফ নাট্ো 

উমুক্ত ভাধযভ থনণ নট্ষয প্রজিষা অগ্রয ক্যা মাষ। 

 

ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র থফদযভান হফ থযজ ব্রাঞ্চ (Bay Ridge Branch) ফযফাট্যয অথধক্ায ফযফায 

ক্যট্ফ, মা ট্রা ব্রুক্থরন এফং কু্ইট্ন্সয ভট্ধয এক্টট ফ্রাইট হযর রাইন, এটট হফ থযজ, ানট্ট 

াক্ন, ফট্যা াক্ন, হক্থনংটন, থভডউড, ফ্ল্যাটফু, ফ্ল্যাটরযান্ড, থনউ রট, ব্রাউন্সথবর, ইে 

থনউ ইষক্ন, ফুউইক্, থযজউড, থভডর থবট্রজ, ভযাট্ি, এরভােন এফং জযাক্ন াইটট্য 

ভট্র্া জাথর্গর্  াভাজজক্-অি নননথর্ক্বাট্ফ এরাক্াট্ক্ ংমুক্ত ক্যট্ফ। প্রক্ল্পটট ফর্নভাট্ন 

থনট্জট্দয ভট্ধয, এফং থক্ছু হেট্ত্র ভযানাটট্নয াট্ি  ক্ভ নদে ংট্মাগ হনই, এভন এরাক্াষ 

এক্াথধক্ নরু্ন ংট্মাগ অন্তবুনক্ত ক্যট্ফ।  

  

গট্ফলণা অনুমাষী, থযট্লফা প্রাপ্ত দজট্নয ভট্ধয ার্জন ম নন্ত অট্ের্াঙ্গ ট্ফ, মাট্দয 

আনুভাথনক্ অট্ধ নক্ আট্ফ গাথথফীন গৃস্থাথর হিট্ক্, এফং আনুভাথনক্ এক্-রৃ্র্ীষাং 

হপডাট্যর দাথযদ্র্য ীভাষ (Federal Poverty Line) ফা 150 র্াং থনট্চ িাক্া গৃস্থাথরট্র্ 

ফফাযর্ ভানুল।  

 

MTA প্রধ্ার্ এবং প্রধ্ার্ বর্ব নাী কম নকতনা জোম্বর্া ববার বম্বর্, "MTA মাত্রীট্দয এক্টট 

থনবনযট্মাগয এফং ফযাক্-থফ্রৃ্র্ রানজজট ফযফস্থা প্রায মা নযামযর্ায প্রচায ক্ট্য, এফং এই 

গট্ফলণা প্রভাণ ক্ট্য হম ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র কু্ইন্স  ব্রুক্থরট্নয হভাটাভুটট 80,000 থনউ 

ইষক্নফাীয জনয চাক্থয, থো, এফং অি নননথর্ক্ ুট্মাগ াষায জনয আট্যা বাট্রা ুট্মাগ 

ৃটি ক্যট্ফ। আথভ এই আক্ল নণীষ প্রক্ট্ল্প গবন নয হাক্ট্রয হনরৃ্ট্েয জনয র্াট্ক্ ধনযফাদ থদট্র্ 

চাই এফং স্থানীষ ম্প্রদাট্ষয াট্ি থভট্র ক্াজ অগ্রয ক্যায জনয উনু্মখ।" 

 

প্রক্ল্পটট 17টট ম নন্ত ম্ভাফ্ম াফট্ষ রাইট্ন (2,3,5,7,A,B,C,D,E,F,J,L,M,N,Q,R,Z) ংট্মাগ প্রদান 

ক্যট্র্ াট্য, মা ব্রুক্থরন এফং কু্ইট্ন্সয থফথবন্ন এরাক্াষ থযট্লফা প্রদান ক্যট্ফ এফং প্রািথভক্ 

গট্ফলণা অনুমাষী াপ্তাথক্ হখারায থদনগুথরট্র্ দদথনক্ 80,000 ম নন্ত মাত্রীট্ক্ এফং ফাথল নক্ 

আনুভাথনক্ 2.5 থভথরষন মাত্রীহক্ থযট্লফা প্রদান ক্যট্ফ। ব্রুক্থরন এফং কু্ইট্ন্সয ভধযক্ায 

মার্াষাট্র্য ভষ প্রথর্ফায 30 থভথনট ম নন্ত হ্রা াট্ফ, মাত্রায দযূট্েয উয থনবনয ক্ট্য। 

 

প্রস্তাথফর্ থযট্লফা ফ নাথধক্ থবট্য ভষ াাঁচ-থভথনট ম নন্ত আট্গ আট্গ চরট্ফ, এফং থদট্নয 

অনযানয ক্ভ থবট্য ভট্ষ 10 থভথনট ম নন্ত আট্গ আট্গ চরট্ফ। 14-ভাইর ক্থযট্ডায ংরগ্ন 

হেট্নয ংখযা  অফস্থানগুথর থনণীর্ ট্ফ আন্ন থযট্ফগর্, থযক্ল্পনা, এফং প্রট্ক্র 

গট্ফলণায অং থট্ট্ফ। াাাথ, থযফন থযক্ল্পনাক্াযীযা থফো ক্ট্য হম নরু্ন 

থযট্লফাটট ি-াফ নায-হযর ফ্রাইট টাট্নর (Cross-Harbor Rail Freight Tunnel) প্রক্ট্ল্পয াট্ি 

বাট্রাবাট্ফ ক্াজ ক্যট্ফ, হমই ক্াযট্ণ গবন নয হাক্র হেট অপ দয হেট বালট্ণয হমভনটট ফরা 

ট্ষট্ছ হবাট্ফ ফন্দয ক্রৃ্নেট্ক্ ফ্রাইট টাট্নট্রয থযট্ফগর্ ম নাট্রাচনা ক্যায থনট্দন 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-plans-move-forward-major-new-expansion-transit-service-brooklyn-and&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C411e5d8d822e4fa3bbdb08d9dc4002ea%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637782989766677960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cXXSmCSH0KRGBPfzsphgugFmuSd5fctaNEZT0mL6eIk%3D&reserved=0


থদট্ষট্ছন। হযর থযট্লফা ফজৃি ক্যা এফং রাক্ রযাথপক্ হ্রা ক্যা অঞ্চট্র উট্েখট্মাগয প্রবাফ 

হপরট্র্ াট্য। 

 

বাা থনণ নষ ক্যা ট্ফ ফাস্তফাষট্নয ভষ MTA হফাট্ডনয দাথষে; এই বাা আদ ন াফট্ষ বাায 

ভরু্রয ট্ফ এভনটট প্রর্যাথর্। 

 

ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র অট্নক্ ধযট্নয আকৃ্থর্ গ্রণ ক্যট্র্ াট্য মা থনবনয ক্যট্ফ ক্ভ নক্াণ্ড 

থযচারনায ভাধযভ, থযট্লফা ক্র্ ঘনঘন প্রদান ক্যা ট্ফ, হেট্নয অফস্থান এফং থফদযভান 

ফ্রাইট রযাট্ক্য াট্ি ম্পট্ক্নয ভট্র্া অট্নক্ থক্ছুয উয থবথি ক্ট্য। হভাট প্রক্ট্ল্পয খযচ 

থনণীর্ ট্ফ আন্ন থযট্ফগর্ ম নাট্রাচনা এফং নক্া প্রজিষায অং থট্ট্ফ। 

  

বম্বর্ির বকম্বেনর্ ক্রজবব্র্োন্ড বম্বর্,"ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রটট ম নাপ্ত গণথযফট্নয ুট্মাগ 

হনই এভন অট্নক্ ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয ফাথন্দায জনয মার্াষাট্র্য থচত্র াট্ে থদট্ফ। প্রক্ল্পটটয 

প্রথর্থদন 80,000 ম নন্ত থনউ ইষক্নফাীয মার্াষাট্র্য ভষ ক্থভট্ষ হদষায এফং এক্ইাট্ি 

রযাথপক্ জযাভ  দলূণ ক্ভাট্নায ম্ভাফনা যট্ষট্ছ। MTA ট্রা হই ইজিন মা থনউ ইষক্ন থটটট্ক্ 

চাথরর্ ক্ট্য এফং এটট মাট্র্ ক্র থনউ ইষক্নফাীয জনয থনবনযট্মাগয, থনযাদ এফং ক্ভ নদে 

থযফন প্রদান ক্যট্র্ প্রট্ষাজনীষ হপডাট্যর র্থফর াষ র্া থনজির্ ক্যট্র্ আথভ রাই 

চাথরট্ষ মাট্ফা।" 

  

প্রবতবর্বধ্ হজবর র্োডার বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র গুরুেূণ ন এক্টট প্রক্ল্প হমটটয 

ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয ুথফধাফজঞ্চর্ এরাক্াষ রানজজট্টয ুট্মাগ ফজৃি ক্যায ম্ভাফনা যট্ষট্ছ। 

প্রক্ল্পটট ি াফ নায হযর ফ্রাইট টাট্নর প্রক্ট্ল্পয াট্ি াফস্থান ক্যট্র্ াট্য এফং এটটয র্াই 

ক্যা উথচর্, মা আভাট্দয যাস্তা হিট্ক্ রাক্ অাযণ ক্ট্য এফং র্াট্দয ক্ভ ফযফরৃর্ হযর 

হনটষাট্ক্ন থযট্ষ হদষায ভাধযট্ভ অফট্ট্ল থনউ ষাক্ন হভট্রাথরটন অঞ্চরট্ক্ জার্ীষ 

ফ্রাইট হযর থগ্রট্ড ংমুক্ত ক্যট্ফ। এক্ট্ত্র, প্রক্ল্পগুথর থযফন নযামযর্াট্ক্ উন্নর্ ক্যট্ফ এফং 

ক্াফ নন থনিঃযণ হ্রা ক্যট্ফ। আথভ আনজন্দর্ হম এই প্রক্ল্পগুথর থিাথেক্ অফক্াঠাট্ভা 

আইট্নয ( Bipartisan Infrastructure Law) নরু্ন হপডাট্যর র্থফট্রয ুথফধা থনট্র্ াযট্ফ, এফং 

আথভ আভাট্দয গবন নয ক্যাথি হাক্রট্ক্ ধনযফাদ জানাট্র্ চাই, থমথন উবষ প্রক্ট্ল্পয দৃশ ভি নক্ 

ট্ষ উট্ঠট্ছন। আথভ এই প্রক্ল্পগুথর অগ্রয ক্ট্য ক্র থনউ ইষক্নফাীয জন্ম রানজজট 

থফক্ল্প ফযফস্থা উন্নর্ ক্যায জনয র্ায াট্ি ক্াজ ক্যট্র্ উনু্মখ।" 

  

বর্উ ইেকন বটির হমের এবরক অোডাম বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র এক্টট ৃজনীর 

প্রস্তাফনা এফং এক্টট রানজজট ভরুবূথভট্র্ ফাযর্ থনউ ইষক্নফাীয জনয ফৃিয ংট্মাগ 

প্রদাট্ন আভাট্দয থভথরর্ রেয অগয্য ক্যায এফং এক্ই াট্ি অি নননথর্ক্ থফক্াট্য জনয 

এক্টট অথর্ গুরুেূণ ন দট্ে। থফদযভান অফক্াঠাট্ভায উয থবথি ক্ট্য ক্ভ নদে থনভ নাণ 

ক্যট্র, আভযা থভডর থবট্রজ এফং থভডউড হিট্ক্ এফং ব্রাউন্সথবর  ফুউইক্ হিট্ক্ রাখ রাখ 

ম্ভাফয মাত্রীট্ক্ মার্াষাট্র্য আট্যক্টট থফক্ল্প প্রদান ক্যট্র্ াথয। আথভ গবন নয হাক্ট্রয 

প্রংা ক্যথছ এফং আথভ ব্রুক্থরন  কু্ইন্সট্ক্ অগ্রয ক্যায এই উট্দযাট্গ এক্ট্ত্র ক্াজ ক্যায 

জনয অট্নক্ উৎাী।" 

  



ব্রুকবর্ বম্বরার হপ্রবম্বডন্ট অোম্বন্টাবর্ও হরম্বর্াম্বা বম্বর্,"আথভ গবন নয হাক্রট্ক্ এই 

থচন্তাটটট্ক্ ুনযাষ জাগ্রর্ ক্যায জনয ধনযফাদ জানাট্র্ চাই, আভাহদয ফট্যায রানজজট 

ভরুবূথভট্র্ অথর্ প্রট্ষাজনীষ ংট্মাগ প্রদাট্ন এফং গাথয উয থনবনযীরর্া ক্ভাট্নায হেট্ত্র 

এয অট্নক্ ম্ভাফনা যট্ষট্ছ। আথভ থফট্লবাট্ফ আগ্রী ফাথন্দাট্দয নরু্ন থো  চাক্থযয 

ুট্মাট্গয াট্ি ংমুক্ত ক্যট্র্ এয ম্ভাফনা থনট্ষ, মা আট্গ ষট্র্া ম্ভফ থছট্রা না। আথভ 

গবন নয এফং র্ায দট্রয াট্ি ক্াজ ক্ট্য এয ফাস্তফাষন মাট্র্ নযাময ষ এফং থযক্ল্পনা 

প্রজিষায মাট্র্ ক্র ম্প্রদাষট্ক্ অন্তবুনক্ত ক্যা ষ র্া থনজির্ ক্যট্র্ উনু্মখ।" 

 

কুইে বম্বরার হপ্রবম্বডন্ট হডাম্বর্াভোর্ বরচাডন বম্বর্, "হমট্ক্াট্না হুট্য ম্প্রদাট্ষয, 

থফট্ল ক্ট্য কু্ইন্স এফং ব্রুক্থরট্নয ভট্র্া এট্র্া ফ এফং দফথচত্রযভষ ম্প্রদাট্ষয, প্রাণজক্ত 

অট্নক্টাই থনবনয ক্ট্য এয গণ থযফন ফযফস্থায থনবনযট্মাগযর্ায উয। থক্ন্তু এই দুইটট 

ফট্যাট্র্ই অট্নক্ হফথ ংখযক্ থযফাট্যয জনয, এফং র্াট্দয ফাথ হমই ম্প্রদাট্ষ র্াট্দয জনয, 

কু্ইন্স  ব্রুক্থরট্নয ভট্ধয দ্রুর্, ক্ভ নদে উাট্ষ মার্াষার্ না ক্যট্র্ াযা র্াট্দয অি নননথর্ক্ 

বাট্রা িাক্ায অপ্রট্ষাজনীষ থনণ নাষক্ ট্ষ আট্ছ। আথভ ব্রুক্থরন-কু্ইন্স ংট্মাট্গয প্রথর্ গবন নয 

হাক্ট্রয দৃশ ভট্নাট্মাট্গয জনয র্ায প্রংা ক্যথছ এফং আথভ াজায াজায কু্ইন্স  

ব্রুক্থরন থযফাযট্ক্ প্রথর্টট ফট্যাট্র্ নরু্ন চাক্থযয ুট্মাট্গয াট্ি ংমুক্ত ক্যট্র্ এফং 

এক্ইাট্ি এক্ই প্রজিষাষ মার্াষাট্র্য ভষ নাটক্ীষবাট্ফ ক্থভট্ষ থদট্র্ র্ায ট্ঙ্গ 

অংীদাথযট্ে ক্াজ ক্যট্র্ উনু্মখ।" 

  

বম্বর্ির হজাম্বফ বপ. অোডাম্ববা বম্বর্, "আথভ গবন নয হাক্ট্রয রেয এফং কু্ইট্ন্স 

গণথযফন উন্নর্ ক্যায র্ায উট্েট্যয ক্দয ক্থয, এটট াজায াজায থনউ ইষক্নফাীয জনয 

রাবজনক্ ট্র্ াট্য। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র এক্টট াী প্রট্চিা এফং আথভ থযট্ফগর্ 

ম নাট্রাচনা প্রজিষায পরাপর হদখায জনয এফং াাাথ বথফলযৎ এই রুট্টয আট্াট্ 

ফাযর্ আভাট্দয ফাথন্দাট্দয ক্ী ক্ী ভযা ট্র্ াট্য র্া নাক্ত  ভাধাট্ন গবন নট্যয 

প্রাট্নয াট্ি ক্াজ ক্যট্র্ উনু্মখ।" 

  

বম্বর্ির অোন্্ডরু গাউর্াম্বডন বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র াউদান ন ব্রুক্থরট্নয, এফং ক্র 

ব্রুক্থরন  কু্ইন্স ম্প্রদাট্ষয থচত্র াট্ে থদট্ফ, ঐথর্াথক্বাট্ফ মাট্দয থনবনযট্মাগয 

রানজজট্টয অবাফ যট্ষট্ছ। এয হফ থযজ হিট্ক্ জযাক্ন াইট ম নন্ত ফ জাষগাষ অি নননথর্ক্ 

 াংসৃ্কথর্ক্ ুট্মাগ উট্ন্মাচট্নয েভর্া যট্ষট্ছ এফং এটট থনউ ইষক্ন থটটয রাখ রাখ ফাথন্দায 

জীফট্ন ফযাক্ প্রবাফ হপরট্ফ। থনউ ইষক্নফাীযা মাট্র্ স্থানীষ ফযফাট্ক্ ভি নন ক্যট্র্ াট্য, 

থনট্জট্দয ক্যাথযষায গট্র্ াট্য, এফং থনট্জট্দয ম্প্রদাট্ষ থফথনট্ষাগ ক্যট্র্ াট্য র্া থনজির্ 

ক্ট্য ট্ফ আভাট্দয ট্যয ুনরুিাট্যয চাথফক্াটঠ, এফং আথভ এহক্ ফাস্তট্ফ থযণর্ ক্যট্র্ 

গবন নয হাক্র এফং MTA-য াট্ি ক্াজ ক্যা অফযার্ যাখট্র্ আগ্রী।" 

  

বম্বর্ির হকবভর্ পাকনার বম্বর্, "অট্নক্ দীঘ ন ভষ ধট্য, ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয আভাট্দয 

ক্ভ নজীফী ম্প্রদাষভূ ুথফধাফজঞ্চর্ ট্ষট্ছ এফং থবন্ন মুট্গ থবন্ন এক্টট ট্যয জনয দর্থয 

হট্ক্ট্র াফট্ষ ভানথচত্র িাযা উট্থের্ ট্ষট্ছ। গবন নট্যয প্রস্তাথফর্ ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র 

থফদযভান াফট্ষ ফযফস্থায ম্প্রাযণ ট্রা অগ্রগাভী থচন্তা, এফং আট্ভথযক্ান স্বপ্নট্ক্ নাগাট্রয 



ভট্ধয আনট্র্ এফং থনউ ইষক্ন থটটট্ক্ আট্যা নযাময ফানাট্র্ এধযট্নয াী থফথনট্ষাগই 

প্রট্ষাজন।" 

  

বম্বর্ির হরাক্সার্ পাম্ব নউড বম্বর্, "আথভ এই াী উট্দযাট্গয জনয গবন নয হাক্ট্রয 

প্রংা ক্যথছ। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রটট থফট্ল ক্ট্য হই ম্প্রদাষভূট্য প্রট্ষাজন মাযা 

রানজজট ভরুবূথভট্র্ যট্ষট্ছ। এটট মার্াষাট্র্য ভষ ক্ভাট্ফ এফং মাত্রা থযক্ল্পনাষ আট্যা হফথ 

ুট্মাগ প্রদান ক্যট্ফ। আথভ এই ক্াজ ম্পন্ন ষা এফং আট্যা হফথ রানজজট থফক্ল্প হদখায 

জনয উনু্মখ।" 

  

বম্বর্ির জুবো াাজার বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র ক্ীবাট্ফ আভাট্দয ব্রুক্থরন  

কু্ইন্স ম্প্রদাষভূ থটটয ফাথক্ অংট্য াট্ি হমাগাট্মাগ ক্ট্য র্া ইথর্ফাচক্বাট্ফ ফদট্র 

থদট্ফ। গবন নট্যয থযক্ল্পনা ট্রা প্রথর্থদন গণ থযফট্নয উয থনবনয ক্ট্য এভন থনউ 

ইষক্নফাীট্দয গুরুর্য প্রট্ষাজন  উট্িট্গয প্রথর্ াাদান। আথভ থযক্ল্পনাটট অগ্রয ট্র্ 

হদখট্র্ এফং আভাট্দয এরাক্ায জনয ফাস্তট্ফ থযণর্ ট্র্ হদখায জনয উনু্মখ।" 

  

অোম্বেব দে কোিাবর্া ক্রুজ বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র গণথযফন ফজৃি ক্যা 

এফং জযাট্ভয দীঘ নস্থাষী থযট্ফগর্ প্রবাফ াভার হদষায জনয এক্টট অননয ুট্মাগ প্রদান 

ক্ট্য। হমভনটট জাধযর্া গট্ফলণাষ হদখা মাট্ে, এটট হিট্ক্ রাবফান ষা অথধক্াং 

ম্প্রদাষ ক্ভ নজীফী হেণীয এফং দথযদ্র্ অট্ের্াঙ্গ থনউ ইষক্নফাী। আথভ গবন নয হাক্র এফং 

র্ায প্রান, এফং এক্ই াট্ি MTA-য াট্ি ক্াজ ক্যায জনয অঙ্গীক্াযফি, মাট্র্ ক্ট্য ুট্যা 

প্রজিষা মাট্র্ র্াট্দয ভর্াভর্ হানা ষ র্া থনজির্ ক্যট্র্ াথয। আথভ গবন নয হাক্ট্রয 

আগ্রট্য জনয র্াট্ক্ ধনযফাদ জানাই এফং র্ায থনট্দনথর্ থযট্ফগর্ গট্ফলণায পরাপর 

হদখায জনয উনু্মখ।" 

  

অোম্বেব দে হজবকা গঞ্জাম্ব-হরাা ফট্রন, "আথভ ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র প্রক্ট্ল্প 

গবন নট্যয হনরৃ্ট্েয প্রংা ক্যথছ এফং ভট্ন ক্থয হম মখন আভযা আভাট্দয রানজজট ফযফস্থা 

 াভথগ্রক্ ফযফস্থায উন্নষন ক্যট্র্ মাজে র্খন জাথর্গর্ ভর্াট্ক্ হক্ন্দ্র ক্ট্য আট্যা 

বাট্রাবাট্ফ ুনগ নঠন শুরু ক্যায এটট এক্টট উাষ। ফাস্তফর্া এই হম থনউ ইষক্ন থটটট্র্ এখট্না 

অট্নক্ রানজজট ভরুবূথভ যট্ষট্ছ, এফং এগুথর শুধ ুঅট্ের্াঙ্গ ম্প্রদাষগুথরট্ক্ এট্ক্ অনযট্দয 

হিট্ক্ িৃক্ ক্ট্য যাট্খ। আথভ থফট্ল ক্ট্য আনজন্দর্ জযাক্ন াইটট্য ফাথন্দাযা এয হিট্ক্ 

হম রাবফান ট্ফন র্ায জনয। আভায আা হম হপডাট্যর ম নাট্রাচনা প্রজিষা আভাট্দযট্ক্ 

আভাট্দয থটটয রানজজট বথফলযট্র্ অগ্রয ট্র্ থদট্ফ হমখাট্ন আভযা আভাট্দয ফট্যাগুথর  

ম্প্রদাষভূট্ক্ আট্যা বাট্রাবাট্ফ ংমুক্ত ক্যায ক্াজ ক্যট্র্ াযট্ফা।" 

  

অোম্বেব দে হম্বর্ উইর্োইর্ বম্বর্, "আভায এরাক্ায গণথযফট্নয হেট্ত্র 

ফজঞ্চর্ াজায াজায নাগথযট্ক্য ট্ে, আথভ এক্টট ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র রাইট্নয প্রস্তাথফর্ 

থযক্ল্পনা থনট্ষ অর্যন্ত আনজন্দর্," ফট্রন অযাট্ম্বথর ট্ষজ অযান্ড থভন ক্থভটটয প্রধান 

অযাট্ম্বথর দয হট্রন ষাইনথেন। "এই অথর্ গুরুেূণ ন রুটটট মাত্রীট্দয জনয নরু্ন  

দ্রুর্র্য ুট্মাগ থনট্ষ আট্ফ এফং কু্ইন্স  ব্রুক্থরট্নয ভধযক্ায মার্াষাট্র্য ুট্মাগ ফজৃি 



ক্যট্ফ। আথভ ুট্যা থটটয ফাথন্দাট্দয আট্গয হমট্ক্াট্না ভট্ষয হিট্ক্ হফথ ক্াছাক্াথছ 

আনট্র্ গবন নয হাক্ট্রয দৃশ থনট্ফদট্নয জনয র্ায প্রংা ক্যথছ।" 

  

বর্উ ইেকন বটি পবরম্বদর (New York City Council) স্পিকার অোক্রিোর্ অোডাম 

বম্বর্, "থনউ ইষক্ন থটট াী  রূান্তযক্াযী অফক্াঠাট্ভা প্রক্ট্ল্পয জনয প্রস্তুর্ হমগুথর 

ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয এরাক্াগুথরট্ক্ ংমুক্ত ক্যট্ফ। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রট্য প্রাষ 900,000 

ফাথন্দা এফং 260,000 ক্ভীট্দয জীফন প্রবাথফর্ ক্যায ম্ভাফনা যট্ষট্ছ, মাযা অথর্থযক্ত 

গণথযফন থফক্ল্প িাযা রাবফান ট্ফ। ক্ভ নংস্থান ৃটি ক্যট্ফ, আভাট্দয স্থানীষ অি ননীথর্ 

হজাযদায ক্যট্ফ, এফং আভাট্দয েুদ্র্ ফযফাট্ক্ ভি নন ক্যট্ফ এভন প্রক্ট্ল্প থফথনট্ষাগ ক্যা 

এখন আভাট্দয জনয আট্গয হমট্ক্াট্না ভট্ষয হিট্ক্ হফথ প্রট্ষাজন। আথভ গবন নয হাক্ট্রয 

হনরৃ্ে  দযূদৃটিয জনয র্াট্ক্ ধনযফাদ জানাই, এফং ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র চর ট্র্ হদখায 

জনয উনু্মখ।" 

  

বর্উ ইেকন বটি পবরম্বদর দে রবািন হাম্বের্ বম্বর্, "আথভ গবন নয হাক্রট্ক্ এই 

থযক্ল্পনাটট ুনজীথফর্ ক্যট্র্ হদট্খ দারুণবাট্ফ উৎাথর্ ট্ষথছ এফং আথভ কু্ইট্ন্সয 

ফযাাট্য থচন্তা ক্যায জনয র্াট্ক্ ধনযফাদ জানাই। আভযা ফ নাথধক্ দফথচত্রযভষ ভানুল এফং 

ফ নাথধক্ দফথচত্রযভষ চাথদাম্পন্ন অননয এক্টট ফট্যা। এই চাথদাগুথরয এক্টট ট্রা আট্যা 

বাট্রা গণথযফন। আভায হজরাষ আভাট্দয এক্টট গণথযফন ভরুবূথভ যট্ষট্ছ এফং এই 

প্রক্ল্পটট অট্নক্ ভানুলট্ক্ মার্াষার্ ক্যট্র্ এফং মার্াষাট্র্য ভষ ক্ভাট্র্ াাময ক্যট্ফ। এই 

প্রক্ল্পটট আভাট্দয এরাক্ায প্রথর্টট হেত্রট্ক্ ক্ীবাট্ফ প্রবাথফর্ ক্যট্ফ র্ায র্দন্ত ক্ট্য এক্টট 

ুঙ্খানুুঙ্খ গট্ফলণা ক্যা দযক্ায এফং আথভ গবন নয হাক্র এফং জথর্ ক্ট্রয াট্ি ক্াজ 

ক্যায জনয উনু্মখ।" 

  

বর্উ ইেকন বটি পবরম্বদর দে হলখর কৃষ্ণার্ বম্বর্, "কু্ইট্ন্সয এরভােন  জযাক্ন 

াইট থনট্ষ আভায হজরা, এই ভাভাযীয ভষ থটটয রৃৎস্পন্দন থছট্রা, আভযা ুট্যা থটটট্র্ 

ফাইক্, ফা, এফং াফট্ষ থদট্ষ হডথরবাথয ফযজক্ত, স্বাস্থযট্ফা ক্ভী, এফং থেক্ট্দয হপ্রযণ 

ক্ট্যথছ। হজনয আথভ অর্যন্ত আনজন্দর্ হম ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রটটয হনাঙ্গয ট্ফ আভাট্দয 

ম্প্রদাষ, মা কু্ইন্স এফং ব্রুক্থরট্নয ভানুট্লয জনয আট্যা দ্রুর্, থনবনযট্মাগয থযফন প্রদান 

ক্যট্ফ।" 

  

বর্উ ইেকন হেি ববক্রেং এবং কর্স্ট্রাকলর্ হেড কাউক্রেম্বর (New York State 

Building and Construction Trades Council) হপ্রবম্বডন্ট এবং হেিার বর্উ ইেকন ববক্রেং 

এবং কর্স্ট্রাকলর্ হেড কাউক্রেম্বর (Building and Construction Trades Council of 

Greater New York) হপ্রবম্বডন্ট গোবর াবারবারা বম্বর্, "এটট এক্টট থচন্তাীর এফং 

ক্াম নক্য অফক্াঠাট্ভা থযক্ল্পনায থদট্ক্ প্রিভ গুরুেূণ ন দট্ে মা শুধ ুম্প্রদাষভূট্য 

ভট্ধয ংট্মাগ ফজৃি ক্যট্ফ না, ফযং প্রজিষাটটয ভাধযট্ভ াজায াজায রাবফান ভধযথফি 

ক্যাথযষায ৃটি ক্যট্ফ। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র আগাভী অট্নক্ ফছট্যয জনয থনউ ইষট্ক্নয 

থযফন অফক্াঠাট্ভায এক্টট ভুখয উাদান ট্ফ, এফং আভযা গবন নয হাক্ট্রয রেয, হনরৃ্ে 

এফং রূান্তযক্াযী এই প্রক্ল্পট্ক্ অগ্রয ক্যট্র্ র্ায প্রথর্শ্রুথর্য জনয র্ায প্রংা ক্যথছ।" 

  



আঞ্চবক পবরকল্পর্া অোম্বাবম্বেলম্বর্র (Regional Plan Association) বর্ব নাী ভাই 

হপ্রবম্বডন্ট হকি হেবভর্ বম্বর্, "আঞ্চথরক্ থযক্ল্পনা অযাট্াথট্ষন অর্যন্ত আনজন্দর্ হম 

গবন নয হাক্র এফং MTA ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্রট্য প্রািথভক্ গট্ফলণা হল ক্ট্যট্ছ, মা দর্থয ষ 

1996 াট্র প্রিভ প্রস্তাথফর্ RPA-য রাইফট্যা থযক্ল্পনায থবথিট্র্। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র থনউ 

ইষট্ক্নয থযফন নযামযর্া, অি নননথর্ক্ থফক্া, এফং জরফাষু রেয অগ্রয ক্যায জনয এক্টট 

অথর্ গুরুেূণ ন প্রক্ল্প, হমট্রু্ এই রুটটট ট্যয অট্নক্ গাথ-থনবনয রানজজট ভরুবূথভট্ক্ 

17টট াফট্ষ রাইন এফং রং আইরযান্ড হযর হযাড িাযা ংমুক্ত ক্যট্ফ। ক্ট্ষক্ প্রজট্ন্ময ভট্ধয 

প্রিভ ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয ভট্ধয এক্টট যাথয রানজজট ংট্মাগ স্থাট্নয ভাধযট্ভ, ইন্টাযফট্যা 

এক্সট্প্র আভাট্দয ভযানাটন-হক্জন্দ্রক্ রানজজট ফযফস্থা হিট্ক্ ক্র ফাথন্দাট্দয জনয 

রাবজনক্ আট্যা াথফ নক্ এক্টট ভট্ডট্র চট্র মাষায হেট্ত্র এক্টট মুগান্তক্াযী দট্ে। গর্ 

াাঁচ ফছট্য থনফ নাথচর্ ক্ভ নক্র্না, ম্প্রদাষ, এফং ফযফা প্রথর্ষ্ঠাট্নয াট্ি উনু্মক্ত  এক্ান্ত অট্নক্ 

থভটটংট্ষয ভাধযট্ভ আভযা এই প্রক্ট্ল্পয জনয অবাফনীষ ভি নন হদখট্র্ হট্ষথছ।" 

  

বর্উ ইেকন ববক্রেং কংম্বেম্বর (New York Building Congress) হপ্রবম্বডন্ট ও প্রধ্ার্ 

বর্ব নাী কম নকতনা কাম্ব না এ. বুরা বম্বর্, "এক্টট আধুথনক্ থনউ ইষয্ক্ থটটয এভন এক্টট 

গণথযফন থফক্ল্প িাক্া উথচর্ মা এক্থফং র্াব্দীয ভানুট্লয মার্াষার্ প্রথর্পথরর্ ক্ট্য। 

MTA জাধযর্া গট্ফলণা ট্ফ ব্রুক্থরন  কু্ইন্সট্ক্ আট্যা বাট্রাবাট্ফ ংমুক্ত ক্যায প্রিভ 

ধা, এক্ট্ত্র এই দুইটট থনউ ইষক্ন থটটয অট্ধ নট্ক্য হফথ ফাথন্দায আফাস্থর এফং এটট থফগ 

অযাট্রয অি ননীথর্য বথফলযট্র্য প্রথর্থনথধে ক্ট্য। থনউ ইষক্ন থফজল্ডং ক্ংট্গ্র গবন নয হাক্র, 

এফং জযাট্না থরফাট্যয হনরৃ্োধীট্ন MTA-য প্রংা ক্ট্য  র্াট্দয ধনযফাদ জানাষ, ইন্টাযফট্যায 

ভট্র্া রূান্তযক্াযী, াী অফক্াঠাট্ভা প্রক্ল্পট্ক্ অগ্রাথধক্ায প্রদান ক্যায জনয।" 

  

রাইডা ন অোাম্বেম্বের (Riders Alliance) প্রধ্ার্ ংগঠক মােরা অোডা-হডম্বকি 

বম্বর্, "ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র ট্রা ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্সয রাখ রাখ মাত্রীট্দয রানজজট ভর্ায 

থদট্ক্ এক্টট ফ, াী দট্ে। গবন নয হাক্ট্রয স্বপ্নদী প্রস্তাফনা থির্ীষ থফেমুট্িয য 

থনউ ইষট্ক্নয রানজজট্টয ফ নাথধক্ উট্েখট্মাগয ম্প্রাযট্ণয প্রথর্থনথধে ক্ট্য। ুট্যাট্না 

অফক্াঠাহভা ফযফায ক্ট্য এফং ক্ট্ষক্ ডজন ঘনফথর্ূণ ন হুট্য এরাক্ায ভানুলট্ক্ নরু্ন 

থফক্ল্প প্রদাট্নয ভাধযট্ভ, ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র ক্াজ, থো, স্বাস্থযট্ফা এফং অনযানয 

অর্যাফযক্ীষ ুট্মাগ াষায ুট্মাগ দারুণবাট্ফ ফজৃি ক্যট্ফ।" 

  

োেম্বপাম্বিনলর্ অল্টারম্বর্টিভম্বর (Transportation Alternatives) বর্ব নাী পবরচাক 

ডোবর্ োবর বম্বর্, "জরফাষু ঙ্কট্টয থফরুট্ি রাই ক্যট্র্ এফং ম্প্রদাষভূট্ক্ ফৃিয 

অি নননথর্ক্ ুট্মাট্গয াট্ি ংমুক্ত ক্যট্র্, থনউ ইষক্নট্ক্ অফযই হটক্ই থযফন থফক্ট্ল্প 

থফথনট্ষাগ ক্যট্র্ ট্ফ। ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র াী থফথনট্ষাট্গয এভন এক্টট উদাযণ মা থনউ 

ইষক্ন থটটট্ক্ আট্যা নযাময এফং থস্থথর্ীর য ফানাট্নায জনয প্রট্ষাজন। আভযা থনউ 

ইষক্নফাীয মার্াষাট্র্য ফযফস্থা গাথ হিট্ক্ আট্যা স্বাস্থযক্য, আট্যা ক্াম নক্য, এফং ফুজর্য 

ন্থাষ ফদট্র থদট্র্ গবন নয হাক্র এফং থটটয হনরৃ্ফটৃ্ন্দয াট্ি ক্াজ ক্ট্য হমট্র্ উনু্মখ।" 

  

োই-হেি পবরবর্ কোম্বম্পইম্বর্র (Tri-State Transportation Campaign) বর্ব নাী 

পবরচাক হরম্বর্ হরর্ে বম্বর্, "আভযা ব্রুক্থরন  কু্ইট্ন্স নরু্ন রানজজট অন থনট্ষ 



আায জনয গবন নয হাক্ট্রয হঘালণায প্রংা ক্যথছ, থফট্ল ক্ট্য হমট্রু্ থটটট্র্ রযাথপক্ 

জযাভ এফং জরফাষু থযফর্নট্নয প্রবাফ আট্যা খাযা ট্ে। থটট এফং হেট উবট্ষ রানজজট 

ভরুবূথভট্র্ মার্াষাট্র্য ুট্মাগ ম্প্রাযণ ক্যট্র্ ক্াজ ক্যট্ছ, মা আট্যা নযাময থযফন 

হনটষাক্ন থনজির্ ক্যায জনয অথর্ গুরুেূণ ন থভন। ক্ীবাট্ফ ইন্টাযফট্যা এক্সট্প্র ক্থভউটায 

হযট্রয এফং ফ্রাইট হনটষাট্ক্নয াট্ি থভরট্ফ হদখায জনয আভযা উনু্মখ, থফট্ল ক্ট্য MTA-য 

হন হেন অযাট্ক্স (Penn Station Access) প্রক্ল্প এফং ফন্দয ক্রৃ্নট্েয ি াফ নায ফ্রাইট 

প্রক্ট্ল্পয জনয। এক্ট্ত্র, এই প্রক্ল্পগুথর আঞ্চথরক্ অযাট্ক্সথথফথরটটয থচত্র াট্ে থদট্ফ, এফং 

গাথ  রাট্ক্য থনিঃযণ ক্ভাট্ফ এফং আভাট্দয থব যাস্তাষ জযাভ ক্ভাট্ফ।" 
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