
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/25/2023  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াকল গ্র্োন্ড হেন্ট্রাল ম্োবিেম্বর্ উম্ববাধর্ী LIRR হেম্বর্ ভ্রম্ণ কম্বরম্বের্  

  

জ্োম্াইকা এিং গ্র্োন্ড হেন্ট্রাল ম্োবিেম্বর্র ম্ম্বধে 20-বম্বর্ম্বের গ্র্োন্ড হেন্ট্রাল িাইম্বরক্ট 

োবভনে েীঘ্রই েম্পূণ ন েম্প্রোরম্বণর প্রত্োো হরম্বে প্রািবম্ক কার্ নক্রম্ শুরু কম্বর  

  

LIRR এিং হম্ম্বো-র্ি ন হরলপি বিম্বে গ্র্োন্ড হেন্ট্রাল ম্োবিের্ এই প্রিম্ েরােবর 

র্াত্াোত্ েম্ভি কম্বর  

  

ঐবত্ াবেক প্রিম্ হের্টে েকাল 11:07 বম্বর্ম্বে হপ ৌঁম্বেম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল এবং MTA সভাথিত ও এবং CEO জানর্া থলবার আজ উনবাধর্ী লং 

আইলযান্ড হরল হরাড হেনর্ চনে গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ (Grand Central Madison) ভ্রম্ণ 

ক্রনের্ হেটি সক্াল 11:07 থম্থর্নি িাথম্ নর্াল প্ল্যািফনম্ ন হি ৌঁোয়। হের্টি থেল প্রিম্ গ্র্যান্ড 

হসন্ট্রাল ডাইনরক্ট হের্ হেটি এখর্ জযাম্াইক্া ও গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসনর্র ম্নধয সপ্তান র 

থির্গুনলানত সক্াল 6:15 হিনক্ রাত 8:00িা এবং সাপ্তাথ ক্ েুটির থিনর্ সক্াল 7:00িা হিনক্ রাত 

11:00িা িে নন্ত চলাচল ক্নর। সপ্তান র থির্গুনলানত ম্ধযানের সম্য় ও সাপ্তাথ ক্ েুটির থিনর্ এবং 

বযস্ত সম্নয় প্রথত ঘণ্টায় এক্বার হের্গুনলা প্রথত 30 থম্থর্নি উভয় থিনক্ই চনল - গ্র্যান্ড হসন্ট্রানল 

সক্াল 6:30 ও 10:00িার ম্নধয হি ৌঁোয় এবং থবক্াল 4:30 হিনক্ সন্ধ্যা 7:30িার ম্নধয হেনে োয়।  

  

"গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীনির জর্য এক্টি হগম্ হচঞ্জার এবং লং আইলযানন্ডর 

োত্রীনির আম্ানির অসাধারণ র্তুর্ িাথম্ নর্ানল স্বাগত জার্ানত আথম্ উন্মুখ  নয় আথে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "অবক্াঠানম্া হোগানোগ বযবস্থার সানি সম্পথক্নত এবং এই প্রক্ল্পটি লক্ষ লক্ষ 

থর্উ ইয়ক্নবাসীনক্ তানির বাথে, তানির িথরবার এবং তানির ক্ানজর সানি আনরা িৃঢ়ভানব 

সংেুক্ত ক্রার এক্টি অসাধারণ িিনক্ষি।"  

  

এই প্রািথম্ক্ িে নানয়, গ্র্া ক্নির স্বাগত জার্ানত এবং র্তুর্ স্থার্ সম্পনক্ন তিয জার্ানর্ার জর্য 

LIRR-এর গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ ক্র্নক্ানস ন গ্র্া ক্ সংথিষ্ট প্রথতথর্থধ উিথস্থত রনয়নে। গ্র্যান্ড 

হসন্ট্রাল ম্যাথডসনর্র LIRR গ্র্া ক্গণ তানির হির্ হেশর্ (Penn Station)-এর টিথক্ি বযব ার 

ক্রনত িানরর্, ক্ারণ হির্ হেশর্ এবং গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ এক্ই ভাো অঞ্চনল রনয়নে। 

িূণ নাঙ্গ হের্ িথরনেবার সূচর্ার ম্াধযনম্ থবনশে গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ডাইনরক্ট িথরনেবাটি সম্াপ্ত  নব ো 

গত জনুর্ প্রক্াথশত খসো সম্য়সূথচনত শুরুর থিনক্ রাখা  নয়থেল। ভ্রম্ণ িথরক্ল্পর্া সক্ষম্ 



ক্রনত, র্তুর্, িথরিূণ ন সম্য়সূথচ ক্াে নক্র  ওয়ার আনগ MTA ক্ম্িনক্ষ থতর্ সপ্তান র হর্াটিশ 

প্রিার্ ক্রনব।  

  

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ ম্যার্ ািনর্ LIRR-এর সক্ষম্তা থবগুণ ক্নর। LIRR হম্ইর্ লাইনর্ তৃতীয় 

েযানক্র সম্াথপ্তর ম্াধযনম্ সম্থিত, র্তুর্ িাথম্ নর্াল থবিরীতমু্খী োতায়ানতর থবক্ল্পগুনলানক্ 

সক্ষম্ ক্নর ো আনগ সম্ভব থেল র্া। ম্যার্ ািনর্র িূব ন থিনক্ ক্াজ ক্রা LIRR গ্র্া ক্নির জর্য, 

রাউন্ড টেনির সম্য় এই র্তুর্ িাথম্ নর্ালটি প্রথতথির্ 40 থম্থর্ি সাশ্রয় ক্রনব বনল আশা ক্রা 

 নে।  

  

উভয় থিনক্ োতায়ানতর হরলিি ও থর্উ ইয়ক্ন থসটি সাবওনয়র সানি প্রিম্বানরর ম্নতা এক্টি 

থবল্ডংনয় িাথম্ নর্ালটি MTA অঞ্চনলর ম্াধযনম্ থর্রথবল্েন্ন সংনোগ থর্ল্িত ক্নর। থসটিটিনক্ি 

(CityTicket)-এর সম্প্রসারণ LIRR ক্তৃনক্ িথরনবথশত কু্ইন্স ক্থম্উথর্টিগুনলানক্ এক্টি অথতথরক্ত 

ভ্রম্নণর থবক্ল্প সুথবধা প্রিার্ ক্রার িাশািাথশ ক্ম্ নসংস্থানর্র সুনোগগুনলানত স নজ 

প্রনবশাথধক্ার থর্ল্িত ক্রনব। ক্নবা টিথক্নির আসন্ন প্রবতনর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীনির এবং োরা থর্উ 

ইয়নক্ন হবোনত আসনের্, তানির িাাঁচটি বনরা হিনক্ লং আইলযান্ড,  াডসর্ ভযাথল বা 

ক্ানর্ক্টিক্ানি ভ্রম্নণর হক্ষনত্র আনগর হচনয় হবথশ ভ্রম্নণর থবক্ল্প সুথবধা িানবর্। 

উিা রণস্বরূি, হম্নো-র্ি ন হরলিি অঞ্চনলর গ্র্া ক্নির এখর্ JFK থবম্ার্বন্দনর এক্-টিথক্ি 

রাইড ক্রনত  নব।  

  

MTA েভাপবত্ এিং CEO জ্াম্বর্া বলিার িম্বলর্, "আজ আম্রা ো চাল ুক্রথে তা সথতযই 

শ্বাসরুদ্ধক্র। গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসনর্ আিটি েযাক্, চারটি প্ল্যািফম্ ন এবং 714,000 বগ নফুি 

জায়গার এক্টি প্রক্নল্পর সবনচনয় িৃশযম্ার্ অংশ োনত রনয়নে 40 ম্াইল র্তুর্ েযাক্, 96টি র্তুর্ 

সুইচ, 550 ম্াইল তার, 8,445 ফুি ধনর রাখার হিয়াল, িাাঁচটি র্তুর্ হরলিি হসতু, 296টি র্তুর্ 

ক্যানির্াথর খুাঁটি, 51টি থসগর্যাল িাওয়ার, 2 থম্থলয়র্ থক্উথবক্ গজ িাির, ম্াটি ও থবষ্ঠা খর্র্, 1 

থম্থলয়র্ ঘর্ গনজর ক্ংল্িি ঢালা এবং প্রথত ক্নয়ক্ ব্লনক্ জরুথর প্রস্থার্ স  িানর্ল হভথিনলশর্ 

প্ল্যাি। সফল তৃতীয় েযাক্ প্রক্ল্প এবং L হের্ িুর্ব নাসনর্র সম্িনয়, ইে সাইড অযানেনসর 2018 

ওভার ল হিনক্ ো সম্পন্ন  নয়নে তা প্রম্াণ ক্নর হে MTA  নলা হম্গাপ্রনজনক্টর হর্তা।"  

  

LIRR-এর ইন্টাবরম্ হপ্রবেম্বিন্ট এিং হম্ম্বো-র্ি ন েভাপবত্ কোিবরর্ বরর্াল্ডি িম্বলর্, "LIRR 

গ্র্া ক্নির প্রিম্ প্রজন্মনক্ স্বাগত জার্ানত আম্রা খুবই উচ্ছ্বথসত োরা এখর্ িল্িম্ বা িূব ন 

থিনক্ োনবর্ থক্ র্া হস থবেনয় থসদ্ধান্ত থর্নত িানরর্৷ এটি হরলিনির হক্ষনত্র এক্টি র্তুর্ েুনগর 

সূচর্া ো 1910 সানল হির্ হেশনর্ LIRR-এর িথরনেবা চালুর হচনয় ক্ম্ গুরুত্বিূণ ন র্য়। এই 

উনবাধর্টি আনয়াজনর্র জর্য অনর্ক্ ক্াজ ক্রনত  নয়নে তাই এটিনক্ বাস্তনব িথরণত ক্রার 

জর্য অক্লান্ত িথরশ্রম্ক্ারী প্রনতযক্ LIRR ক্ম্ নচারীনক্ আথম্ ধর্যবাি জার্ানত চাই। তানির 

থর্নবির্ োো এটি সম্ভব  নতা র্া।"  

  

MTA কর্স্ট্রাকের্ অোন্ড হিম্বভলপম্বম্ম্বন্টর হপ্রবেম্বিন্ট হজ্বম্ হোম্বরে-স্প্রংগার িম্বলর্, 

"গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ চালুর জর্য—ইনতাম্নধযই আইক্থর্ক্ গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল িাথম্ নর্ানলর থর্নচ 

এক্টি 714,000 বগ নফুনির িাথম্ নর্াল—সুস্পষ্ট ধারণা ও বােথত ম্নর্ানোগ উভয়ই প্রনয়াজর্৷ 

আম্ানির প্রক্ল্প টিনম্র উভয়টিই থেল ক্ারণ তারা প্রক্ল্পটিনক্ চলম্ার্ হরনখথেল এবং আম্রা 



রাজস্ব িথরনেবার জর্য প্রস্তুত থেলাম্ তা থর্ল্িত ক্রনত চূোন্ত থসনেম্ িরীক্ষা স  বে ও হোি 

সম্সযাগুনলা থর্নয় ক্াজ ক্নরথেল। তানির ক্নঠার িথরশ্রম্ ও থর্নবিনর্র জর্য ধর্যবাি, আজ 

আম্রা LIRR রাইডারনির জর্য এক্টি েুগান্তরক্ারী র্তুর্ স্থার্ ও িথরনেবা সরবরা  ক্রথে।"  

  

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ ম্াথক্নর্ েুক্তরানে 67 বেনর প্রিম্ র্তুর্ প্রধার্ ডাউর্িাউর্ হরল 

িাথম্ নর্াল এবং 8 হসনেবর, 1910 তাথরনখ হির্ হেশনর্ িথরনেবা চাল ু ওয়ার 112 বেনরর ম্নধয 

LIRR-এর প্রিম্ সম্প্রসারণ। িাথম্ নর্ালটি লং আইলযান্ডনক্ প্রিম্বানরর ম্নতা ম্যার্ ািনর্র উভয় 

থিনক্ িথরনেবা প্রিার্ ক্নর। স্থার্টিনত আন্তজনাথতক্ভানব স্বীকৃ্ত থশল্পীনির িুইটি থবথশষ্ট স্থায়ী 

থশল্পক্ম্ ন রনয়নে। ম্যাথডসর্ ক্র্নক্ানস ন 46তম্ ও 47তম্ থিনির ম্নধয প্রধার্ টিথক্টিং এলাক্ায় 

অবথস্থত ইয়ানয়াই কু্সাম্ার এক্টি 875-বগ নফুি থবমূ্তন ও আলংক্াথরক্ ক্াাঁনচর হম্াজাইক্ োর 

থশনরার্ানম্ রনয়নে A Message of Love, Directly from My Heart unto the Universe। হম্াি 

প্রায় 600 বগ নফুনির থক্থক্ ল্িনির চারটি গ্লানসর হম্াজাইক্ লং আইলযানন্ডর অর্ুপ্রাথণত প্রকৃ্থতনক্ 

হম্জার্াইর্ স্তনর থর্নয় আসনব এবং ম্যাথডসর্ ক্র্নক্ানস ন ল্িনির এক্টি িঞ্চম্ হম্াজাইক্ হম্াি 

800 বগ নফুি আয়তনর্র ইে থরভানরর িষৃ্ঠ হিনক্ সূে নানলাক্ হেভানব জ্বনল তা বারা অর্ুপ্রাথণত 

 নয়থেল।।  

  

িথরনেবাটির উনবাধর্ এখর্ LIRR এবং হম্নো-র্ি ন হরলিনির ম্নধয সরাসথর োতায়াত ক্রার 

সম্ভাবর্ানক্ বাস্তব ক্নর হতানল। গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসনর্ সম্পূণ ন LIRR িথরনেবা শুরু  নল, 

প্রথতটি হরলিনির রাইডারনির অর্যটি বযব ানরর হচষ্টা ক্রার জর্য উৎসাথ ত ক্রনত MTA 

"ক্নবা টিথক্ি" চাল ুক্রনব - হেটি এক্ক্ টিথক্ি ো গ্র্া ক্নির লং আইলযান্ড, ম্যার্ ািনর্র উত্তর 

শ রতথলর এবং ক্ানর্ক্টিক্ানির ম্নধয এক্ক্ ভাোয় ভ্রম্ণ ক্রনত সক্ষম্ ক্নর।  

  

ক্নবা টিথক্ি রাইডারনির হ ায়াইি হপ্ল্ইর্স (White Plains) ভ্রম্নণর হক্ষনত্র  াথিংির্ 

(Huntington)-এ LIRR টিথক্ি বা ম্িাউ (Montauk) ভ্রম্নণর হক্ষনত্র িফথক্িথস 

(Poughkeepsie)-হত এক্টি হম্নো-র্ি ন টিথক্ি থক্র্নত সক্ষম্ ক্রনব৷ রাইডারগণ তানির গন্তবয 

থ নসনব গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল স  তানির ম্ূল হেশর্ থর্ব নাচর্ ক্নর এবং অর্যার্য হরলিনির হেনক্ানর্া 

গন্তনবয অথবরত ভ্রম্নণর জর্য থর্য়থম্ত ভাোর িাশািাথশ আি ডলানরর ফ্ল্যাি হরি প্রিার্ ক্নর। 

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসনর্র সম্য়সূথচ বাস্তবাথয়ত  নল ক্নবা টিথক্ি ক্াে নক্র  নব।  

  

গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ থসনেম্ওয়াইড সম্য়সূথচ অর্ুোয়ী প্রথত সপ্তান  বতনম্ানর্ চাথলত হেনর্র 

চাইনত 274টি হবথশ হের্ েুক্ত  নব বনল আশা ক্রা  নে োর ফনল হফ্ল্ারাল িাক্ন এবং 

থ ক্সথভনলর ম্নধয র্তুর্ 9.8-ম্াইল হম্ইর্ লাইর্ িাডন 3 অনক্টাবর তাথরনখ সম্াপ্ত  ওয়ার ম্াধযনম্ 

এক্টি ঐথত াথসক্ 41 শতাংশ িথরনেবা বলৃ্দ্ধ সম্ভব  নয়নে। সম্য়সূথচগুনলা ক্নয়ক্ িশনক্র 

ম্নধয LIRR সম্য়সূথচর প্রিম্ বযািক্ আক্ানরর ববথচত্রতার প্রথতথর্থধত্ব ক্নর এবং রাইডারগণ 

হেনক্ানর্া সম্য় বা হেনক্ানর্া স্থানর্ ভ্রম্ণ ক্রুক্ র্া হক্র্, তানির ভ্রম্নণর জর্য র্তুর্ 

থবক্ল্পগুনলা হিখনত তানির থবক্ল্পগুনলা িে নানলাচর্া ক্রনত বা LIRR-এর িথরনেবা সংথিষ্ট 

ওভারথভউ িে নানলাচর্া ক্রনত MTA সম্স্ত রাইডারনক্ উৎসাথ ত ক্নর।  

  

িুনরা থসনেম্ জনুে 100টি প্রক্নল্পর সানি লং আইলযান্ড হরল হরাডনক্ রূিান্তর ও আধুথর্ক্ীক্রণ 

ক্রনত গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ এবং হম্ইর্ লাইর্ িাডন েযাক্  নলা অভূতিূব ন 17.7 থবথলয়র্ 



ম্াথক্নর্ ডলানরর থবথর্নয়ানগর অংশ হেখানর্ অন্তভুনক্ত হির্ হেশনর্ এক্টি আনরা প্রশস্ত LIRR 

ক্র্নক্াস ন থর্ম্ নাণ স  33তম্ থিি ও হসনভর্ি অযাথভথর্উনত এক্টি র্তুর্ প্রনবশবার, 36টি 

হেশর্ ও 17টি হসতুর িুর্থর্ নম্ নাণ আধুথর্ক্ায়র্, আি-হগ্র্ড হরলিি িথসং বজনর্, ইথতবাচক্ হের্ 

থর্য়ন্ত্রণ থর্রািত্তা বযবস্থা সল্িয়ক্রণ, ফাথম্ নংনডল ও রর্ক্র্নক্াম্ার ম্নধয 13 ম্াইনলর থবতীয় 

েযানক্র ইর্েনলশর্, 15টি ববিুযথতক্ সাবনেশনর্ আিনগ্র্ড ক্রা, িাথক্নং সক্ষম্তা বলৃ্দ্ধ ও ইয়াডন 

সম্প্রসারণ।  

  

উিরন্তু, 2021 সানল ম্য়থর্ ার্ হের্  ল চালুর ির, এম্পায়ার হেি হডনভলিনম্ি (Empire 

State Development), NJ োর্ল্জি এবং অযাম্েযানক্র সানি থম্নল MTA হির্ হেশর্ (Penn 

Station)-হক্ প্রচুর প্রাকৃ্থতক্ আনলা,  াই থসথলং, প্ল্যািফনম্ ন আধুথর্ক্ অযানেস এবং িি হখা াঁজার 

বথধ নত সুথবধা সবথলত এক্টি থবশ্বম্ানর্র, এক্ক্-স্তনরর িাথম্ নর্ানল রূিান্তথরত ক্রনে।  

  

LIRR জর্সাধারনণর িে নানলাচর্ার জর্য 2 জরু্ গ্র্যান্ড হসন্ট্রাল ম্যাথডসর্ িথরনেবা হিখানর্া খসো 

সম্য়সূথচ প্রক্াশ ক্নরনে এবং জর্গনণর প্রথতল্িয়া সংগ্র্ন র জর্য 23 জরু্ হিনক্ 11 আগনের 

ম্নধয েয়টি ভাচুনয়াল তিয হসশর্ এবং জর্সভার আনয়াজর্ ক্নরনে।  
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