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গভর্নর কুম্ব াম্বমা LIRR সম্প্রসারণ প্রকম্বের অংে বিম্বসম্বি অষ্টম ও চূডান্ত গ্রেড ক্রবসং িন্ধ করার 

গ্র াষণা কম্বরম্বের্  
  

গভর্নর কুওম্বমার গ্রর্তৃম্বে 2019 সাল গ্রেম্বক লং আইলোম্বে অষ্টম গ্রেড ক্রবসং বিলুপ্ত িম্ব ম্বে, এর 
আম্বগ 1982 সাম্বলর দ ুনটর্ার পর গ্রেম্বক একই িেস্ত LIRR গ্রমইর্ লাইম্বর্ মাত্র দটুি সরাম্বর্া িম্ব ম্বে  

  
রূপান্তরমূলক গ্রমইর্লাইর্ সম্প্রসারণ প্রকম্বের অংে বিম্বসম্বি আটটি অষ্টম গ্রেড ক্রবসং অপসারণ 

সম মত এিং িাম্বেম্বট সম্পন্ন  
  

প্রকে অিোিত োকা  প্রােবমক ফলাফল বিম্বসম্বি বিোল বর্রাপত্তা সুবিধা অবেন ত  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ঘমমরোপলিটর্ রোন্সমপোটন  অথলরটির 
(Metropolitan Transportation Authority) LIRR সম্প্রসোরণ প্রকল্প মোইমর্োিোর প্রধোর্ সড়ক 
ঘরিপথ ক্রলসিং বন্ধ কমর লিম়েমে, আটটি ঘরিপমথর অষ্টম ক্রলসিং েো প্রকমল্পর অিংশ লিমসমব সম়েমত 
এবিং বোমজমট স্থো়ে়ীভোমব লর্মমনি করো িম়েমে। ক্রলসিংগুমিো ঘরমর্র ির্ন এবিং ক্রলসিং  ণ্টোর শব্দ কমর 
লর্কটবতী বোলসন্দোমির জর্য ঘগোিমোমির সৃলষ্ট কমর এবিং ক্রলসিং ঘগট বন্ধ কমর লিম়ে চিোচিকোর়ীমির 
জর্য রোলিক বযোকআমপর সৃলষ্ট কমর। উপরন্তু, ঘরর্ এবিং েোর্বোিমর্র জর্য LIRR এর বযস্ততম 
অিংমশ আটটি ক্রলসিং সি ক্রলসিংগুলি উভ়ে ঘমোটরচোিক, পথচোর়ী এবিং ঘরর্ আমরোি়ীমির জর্য 
লর্রোপত্তোর ঝুুঁ লক ততলর কমর।  
  
ক্রলসিং সম়েমত লর্মমনি করো রূপোন্তরমমিক সম্প্রসোরণ প্রকমল্পর একটি উমেখমেোগয প্রোথলমক সুলবধো, 
েোর মমধয কু্ররো লভড় কমোমত, গ্র্যোন্ড ঘসন্ট্রোি টোলমনর্োি (Grand Central Terminal) এর ঘসবোর 
সোমথ লমি ঘরমখ ঘরিপমথর ক্ষমতো অন্তত 50 শতোিংশ সম্প্রসোরণ, এবিং লর্উ ই়েকন  লসটি ঘথমক িিং 
আইিযোমন্ড লবপর়ীত েোতো়েোমতর প্রচোরণো বৃলির জর্য LIRR ঘমইর্ িোইমর্ একটি তৃত়ী়ে রযোক ঘেোগ 
করোর আমগ ঘেশর্ র্বো়ের্, ঘসতু উমত্তোির্ এবিং সইুচ এবিং অবকোঠোমমো উন্ন়ের্ অন্তভুন ক্ত।  
  
"লর্উ ই়েমকন র অথননর্লতক প্রবৃলি আমোমির রোজয জমুড় মোর্ুষ এবিং পমণযর লর্রোপি প্রবোি সমথনর্ 
করোর জর্য একটি আধুলর্ক এবিং লর্ভন রমেোগয পলরবির্ ঘর্টও়েোমকন র উপর লর্ভন র কমর," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো আমোমির পলরবির্ অবকোঠোমমো শলক্তশোি়ী করমত জোলতমক ঘর্তৃত্ব ঘিও়েো 



 

 

অবযোিত ঘরমখলে এবিং এটোই ঘসই প্রমচষ্টোর লর্খুুঁত উিোিরণ। এটি 2019 সোি ঘথমক সম়েমত এবিং 
বোমজমট ঘমোট আটটি ঘগ্র্ড ক্রলসিং অপসোরণ করোর এবিং জর্গমণর লর্রোপত্তো বৃলিমত আমোমির 
অঙ্গ়ীকোমরর প্রত়ীক, একই সোমথ ঘগোিমোি, বো়েু এবিং রোলিক িমষণ হ্রোস কমর িিং আইিযোন্ডবোস়ীমির 
জ়ীবর্েোত্রোর মোর্ উন্ন়েমর্র প্রত়ীক।"  
  
MTA কন্সট্রাকের্ ও গ্রডম্বভলপম্বমম্বের (MTA Construction & Development) এর গ্রপ্রবসম্বডে 
েোম্বর্া লাইিার িম্বলর্, "প্রো়ে 40 বের আমগ এক ভ়েোবি ি ুনটর্ো়ে র়্েজর্ লর্িত িও়েোর পর 
কতৃন পক্ষ LIRR ঘমইর্ িোইমর্র লবপজ্জর্ক ঘগ্র্ড ক্রলসিং গুমিো অপসোরমণর প্রলতশ্রুলত লিম়েলেি। ঘলোরোি 
পোকন  এবিং লিকসলভমির মমধয 10টির মমধয মোত্র িটুি ঘশষ করমত বেমরর পর বের ঘিমগমে। লকন্তু 
গভর্নর কুওমমোর ঘর্তৃমত্ব, গত িইু বেমর থোডন  রযোক প্রমজক্ট টিম অবলশষ্ট আটটি ঘগ্র্ড ক্রলসিং এর 
সবগুলি অপসোরণ কমর ঘিমিমে। এই প্রকল্প িিং আইিযোন্ডবোস়ীমির লবপুি পলরমোণ সম়ে এবিং 
অসুলবধো বোুঁচোমব, লকন্তু- আমরো গুরুত্বপমণন - এটি আসমি জ়ীবর্ বোুঁচোমে।"  

  
লং আইলোে গ্ররল গ্ররাম্বডর গ্রপ্রবসম্বডে বফল ইং িম্বলর্, "সমগ্র্ ঘরিপথ এই কোমজর ভম ়েস়ী প্রশিংসো 
কমর। প্রলতটি ক্রলসিং অপসোরণ ঘরোডওম়ে রোলিমকর সোমথ লমথলি়েোর কম সম্ভোবয লবন্দরু প্রলতলর্লধত্ব 
কমর। এর মোমর্ িমে বলধনত লর্রোপত্তো এবিং এর মোমর্ িমে আমোমির গ্র্োিকমির জর্য বলধনত 
লর্ভন রমেোগযতো। বযস্ত ঘমইর্ িোইমর্র ঘক্ষমত্র এটো আরও ঘবলশ সতয, ঘেখোমর্ ঘরর্ চিোচি সবমচম়ে 
 র্  র্ ি়ে।"  

  
LIRR ঘমইর্ িোইর্ সম্প্রসোরণ প্রকল্প পেনন্ত, ঘগ্র্ড ক্রলসিং অপসোরণ অগ্র্গলত কম়েক িশক ধমর স্বল্প 
পলরমোমণ িম়েমে। 26 ঘিব্রু়েোলর, 2019 তোলরমখ ওম়েেবোলর/লর্উ কযোমসমির সু্কি লিমটর একটি 
ডোউর্ ক্রলসিং ঘগমটর চোরপোমশ গোলড় চোলিম়ে একটি গোলড়র লতর্জর্ আমরোি়ী প্রোণ িোরোর্। 1982 
সোমির 14 মোচন  কলরমডোর বরোবর আমরকটি ভ়েোবি  টর্ো  মট, েখর্ মোইমর্োিোর LIRR ঘমইর্ 
িোইমর্র ঘিলরকস ঘরোড ক্রলসিংম়ে ঘরমর্র সোমথ তোমির ভযোমর্র সিং মষন র়্েজর্ লকমশোর লর্িত ি়ে। 
এই ক্রলসিং এবিং লর্কটবতী রসলির্ ঘরোড ক্রলসিং বেমরর পর বের ধমর অপসোরণ করো িম়েমে, 
লকন্তু িইু বের আমগ LIRR সম্প্রসোরণ প্রকল্প শুরু িও়েোর আমগ আরও আটটি িশমকর পর িশক 
ধমর অবস্থোর্ করলেি। অবলশষ্ট ক্রলসিং গুমিো অপসোরমণর কোজ দ্রুত সম্পন্ন িম়েমে, ঘেখোমর্ জটিি 
প্রকল্পগুমিো মোত্র ে়ে মোমসর মমধয সম্পন্ন িম়েমে, েোর মমধয রম়েমে:  

  
• লর্উ কযোমসমি, আরবোর্ এলভলর্উ ঘরিওম়ে ক্রলসিং 8 মোচন , 2019 তোলরমখ বন্ধ িম়ে েো়ে 

এবিং 6 ঘসমেম্বর, 2019 তোলরমখ একটি আন্ডোরপোস লিমসমব পুর্রো়ে ঘখোিো ি়ে (মোত্র পোুঁচ 
মোস 29 লিমর্)।  

  
• লর্উ িোইড পোমকন  লতর্টি ক্রলসিং অপসোলরত িম়েমে। ঘকোভোটন  এলভলর্উ ক্রলসিং 15 এলপ্রি, 

2019 বন্ধ ি়ে, এবিং 12 অমক্টোবর 2019 তোলরমখ একটি আন্ডোরপোস লিসোমব পুর্রো়ে ঘখোিো 
ি়ে (মোত্র পোুঁচ মোস এবিং 27 লিমর্)। লর্উ িোইড পোকন  ঘরোড ঘরিওম়ে ক্রলসিং 3 
ঘিব্রু়েোলর, 2020 বন্ধ, এবিং 24 আগে, 2020 (মোত্র ে়ে মোস এবিং 21 লির্) পরু্রো়ে 



 

 

ঘখোিো ি়ে। S. 12তম লিট ঘরিওম়ে ক্রলসিং 24 অমক্টোবর, 2020 তোলরমখ বন্ধ িম়ে েো়ে, 
এবিং গ্র়্ীমে পথচোর়ীমির জর্য একটি আন্ডোরপোস লিমসমব পুর্লর্নমনোণ করো িমে।  

  
• ওম়েেমবলরমত, সু্কি লিট ক্রলসিং 18 ঘম, 2020 তোলরমখ বন্ধ িম়ে েো়ে এবিং 13 র্মভম্বর, 

2020 তোলরমখ একটি আন্ডোরপোস লিমসমব পুর্রো়ে ঘখোিো ি়ে (মোত্র পোুঁচ মোস 26 লিমর্)।  
• লমমর্োিো়ে, উইলিস এলভলর্উ সিংিগ্ন িটুি ক্রলসিং 30 র্মভম্বর, 2020 তোলরমখ বন্ধ িম়ে েো়ে। 

এগুলিমক শরমত ঘখোিোর জর্য লর্ধনোলরত আন্ডোরপোস লিসোমব পুর্লর্নমনোণ করো িমে। এই 
ক্রলসিংগুলির একটি ঘমইর্ িোইমর্ এবিং একটি অম়েেোর ঘব শোখো়ে অবলস্থত। ঘমইর্ লিট 
ঘরিওম়ে ক্রলসিং েো আজ বন্ধ িমে তো বসমন্ত লিিট ঘখোিোর জর্য লর্ধনোলরত লিিট সি 
একটি পথচোর়ী ওভোরপোস লিমসমব পুর্লর্নমনোণ করো িমে।  
  

MTA কর্িোকশর্ অযোন্ড ঘডমভিপমমন্ট এর LIRR সম্প্রসোরণ প্রকল্প িিং আইিযোন্ড ঘরি ঘরোমডর 
একটি বহু লবলি়ের্ মোলকন র্ ডিোমরর আধুলর্ক়ীকরমণর অিংশ, েো কম়েক িশমক ঘরিপমথর পোও়েো 
সবমচম়ে বড় লবলর্ম়েোগ। কোজ ঘশষ িমি LIRR তোর ধোরণক্ষমতো 50 শতোিংশ পেনন্ত বৃলি করমব। 
একসোমথ, আপমগ্র্ড এই অঞ্চি জমুড় পলরবির্ রূপোন্তর এবিং িিং আইিযোন্ডবোস়ীমির জর্য একটি 
লর্ভন রমেোগয, অতযোধুলর্ক ঘরি বযবস্থো প্রিোর্ করমত সোিোেয করমব। LIRR রূপোন্তমরর জর্য ঘসট করো 
100+ প্রকল্প সম্পমকন  আমরো তমথযর জর্য aModernLI.com লভলজট করুর্।  
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