
 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা োটডাউর্ িেতীত জাতীয়-নর্তৃত্বস্থার্ীয় এল প্রম্বজক্ট টাম্বর্ল বরহ্োবিবলম্বটেম্বর্র 
সমাবি ন াষণা কম্বরর্  

  
চলমার্ COVID-19 মহ্ামাবর মম্বযে, নমম্বরাপবলটর্ রান্সম্বপাম্বটন ের্ অথবরটি (MTA) িতন মার্ 
সময়সূবচর বতর্ মাস আম্বগ প্রকল্প সমাি কম্বর; মূল প্রস্তাম্বির ছয় মাস আম্বগ সম্পণূন টাম্বর্ল 
োটডাউর্ অন্তভুন ক্ত এিং িাম্বজম্বটর অযীম্বর্ - 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার সাশ্রয় হ্ম্বে  

  
নসামিার, 27 এবপ্রল তাবরম্বে MTA জরুবর নসিা পবরকল্পর্ার আওতায় এল নরর্ সাবভন স উভয় 

রোম্বক পরু্রায় শুরু হ্ম্বি  
  
অবতবরক্ত এল প্রম্বজক্ট নেের্-এর যারণক্ষমতা এিং অোম্বেসম্ব াগেতা আপম্বেডসমূহ্ আগামী 

2020 সাম্বলর েরৎকাম্বল সমাি হ্ম্বি  
  

র্তুর্ এল নরম্বর্র "ভাচুন য়াল প্রথম রাইড" নেেুর্ এোম্বর্ উদ্ভাির্ী প্রকম্বল্পর ছবি নেেুর্ এোম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মূল প্রস্তামের ঘেমে জাতীে-ঘর্তৃত্বস্থার্ীে, 
উদ্ভাের্ী এল টামর্ল প্রমজক্টটি েে মাস আমগ, 2019-সামলর জার্ুোররমত ঘ ারষত র্তুর্ উদ্ভাের্ী 
পররকল্পর্ার ঘেমক রতর্ মাস আমগ সমাপ্ত হমেমে, পরেতীমত গভর্নর ইরিরর্োররিং রেমেষজ্ঞমের 
একটি পযামর্ল গঠর্ কমররেমলর্ এেিং তারা জারর্মেরেল ঘে োধাগ্রস্ত ঘমাট োটডাউর্ অ্প্রমোজর্ীে 
রেল। োমজমটর মমধযই সমাপ্ত হমেমে, প্রমজমক্টর েযে 100 রমরলের্ মারকন র্ ডলামররও ঘেরে সাশ্রে 
হমেমে। ঘসামোর 27 এরপ্রল ঘেমক শুরু কমর, এল ঘের্ পররমষো MTA এমসর্রেোল সারভন স প্ল্যার্ 
(MTA Essential Service Plan)-এর আওতাে সমন্বমের মাধযমম তার আমগর সারভন স রেরডউল 
আোর োল ুহমে।  
  
2019-এর জার্েুারর মামস, সুপারস্টমন সযারির ক্ষেক্ষরত ঘমরামত করার জর্য েখর্ সমূ্পণন এল 
েন্ধ কমর ঘেওো আসন্ন, গভর্নর কুওমমা একামডরমক ঘর্তামের আহোর্ কমরর্ - োর মমধয রমেমে 
কমর্নল রেশ্বরেেযালে (Cornell University) এেিং কলরিো রেশ্বরেেযালমের (Columbia University) 
প্রমকৌেল রেেযালেগুরল - এল টিউে েটুি পেনামলাের্া করার জর্য এেিং রর্ধনারর্ করার জর্য ঘে 
পুর্েনাসমর্র কাজ আরও েক্ষ ভামে সম্পন্ন করা ঘেমত পামর রকর্া। তামের পেনামলাের্ার পর, 

https://www.youtube.com/watch?v=fIRc9FIPCdk&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/mtaphotos/sets/72157714050253243/


 

 

একামডরমক েল র্তুর্ রর্মনাণ পদ্ধরত এেিং প্রেরুি সপুাররে কমরর্ ো রেশ্বজমু়ে পররেহণ রসমস্টম 
এেিং ঘেে রকেু রেমল্প েযেহার করা হমেমে, রকন্তু আমগ কখমর্া মারকন র্ েুিরামে অ্র্ুরূপ প্রকমল্প 
সমরন্বত করাক হেরর্। এরপ্রল মামস পুর্েনাসমর্র কাজ শুরু হমল এই ঘকৌেলগুমলা রর্উ ইেকন  রসটি 
োর্রজট সােওমে রসমস্টমমক সমূ্পণন রর্মনাণ কাজ েলাকালীর্ টামর্মল োলামর্া অ্েযাহত রাখার সুমোগ 
প্রোর্ কমর োমত সপ্তামহর রর্েরমত কমন রেেসগুরলমত মযার্হাটর্ ও ব্রুকরলমর্র মমধয এল োত্রীমের 
রসিংহভামগর োতাোত েযেস্থা েযাহত র্া হে, রেমেষত রেমর্র েযস্ততম সমমে। ওই সুপাররমের আমগ 
রর্উ ইেকন  োর্রজট পুমরা এল ঘের্ টামর্ল েন্ধ কমর সু়েমের পররকাঠামমা পরু্ঃরর্মনামণর পররকল্পর্া 
কমররেল।  
  
সুপারস্টমন সযারি-এর ঘজমর শুরু হওো টামর্ল পুর্েনাসর্ প্রকমল্পর সমারপ্তর ঘ াষণাটি COVID-19 
রেশ্ব স্বাস্থয মহামাররর অ্ভূতপূেন েযামলমির মামেও ঘোর্া ঘগল। প্রকল্পটি সমারপ্তর সমেসরূেমত রমে 
ঘগমে তা রর্রিত করার জর্য, MTA কর্স্ট্রাকের্ অ্যাি ঘডমভলপমমন্ট (MTA Construction & 
Development, MTA C & D) কমনোরী ও ঠিকাোরমের জর্য একটি র্তুর্ দেরর্ক ররমপাটিন িং 
অ্যাপ োলু করা, েযরিগত রর্রাপত্তামূলক সরিামমর েযেহার োধযতামূলক করা, সারমেস 
সােনক্ষরর্ক জীোণুমুি রাখা, অ্র্যার্য পেমক্ষমপর মমধয সরিাম ভাগ কমর ঘর্ওো এেিং সাধারণ 
ভের্গুরল েন্ধ করাসহ স্বাস্থয ও রর্রাপত্তাজরর্ত সুরক্ষার রেষমে কতগুমলা কােনকরী রসদ্ধান্ত গ্রহণ 
কমরমে।  
  
"েখর্ রর্উ ইেকন োসীগণ COVID-19-এর রেধ্বিংসী প্রভামের সামে খাপ খাওোমত োমক, তখর্ 
এল ঘের্ প্রকমল্পর সমেমত সমারপ্ত প্রমাণ কমর ঘে েখর্ আমরা একটি েযামলমির মুমখামরুখ হই 
তখর্ আমরা আমরা ভামলা ও েরিোলী হমে রেমর আসমত পারর-রেমেষ কমর েখর্ আমরা 
একসামে কাজ করর এেিং েমের োইমর রেন্তা করর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সোই েমলরেল 
আমামের 15 ঘেমক 18 মাস ধমর টামর্মলর কাজ েন্ধ কমর রাখমত হমে ো এল ঘেমর্র উপর 
রর্ভন র কমর কমেক হাজার রর্উ ইেকন োসীর জর্য েযাপক রেঘ্ন  টামত েমলরেল। আমরা েযামলি 
কমররেলাম োরা েমলমে রেকল্প ঘকামর্া সমাধার্ ঘর্ই এেিং এর েমল আজ রর্ধনাররত সমমের আমগ 
এেিং োমজমটর মমধযই সে ধরমর্র োটডাউর্ প্ররতহত কমর MTA আমরা উন্নত ঘসো রেমে প্রাণেন্ত 
টামর্ল সরুেধা প্রোর্ করমে।"  
  
MTA-এর নচয়ারমোর্ ও প্রযার্ বর্িনাহ্ী কমনকতন া পোবরক নজ. ন াবয় িম্বলর্, "এমর্রক এই 
অ্ভূতপূেন দেরশ্বক স্বাস্থয সিংকমটর মুমখ MTA এই প্রকল্পটি রর্ধনাররত সমমের কমেক মাস আমগ, 
োমজমটর অ্ধীমর্ এেিং ঘকামর্া ধরমর্র পররমষো েন্ধ র্া কমর রর্রাপমে হস্তান্তর কমরমে। এই 
উদ্ভাের্ী পন্থা আরও প্রমাণ কমর ঘে, 'র্তুর্' MTA আমামের গ্রাহকমের সরুেধার জর্য আলাোভামে 
কাজ করমত েদ্ধপররকর। আরম গভন র্মরর ঘর্তৃত্ব এেিং উদ্ভাের্ ও সমাধামর্র র্তুর্ র্তুর্ প্রমেষ্টার 
জর্য তামক সাধুোে জার্াই। আরম কলরিো ও কমর্নল এ তামের পেনামলাের্া ও তামের সুপাররমের 
জর্য আমামের সহমোগীমেরমকও ধর্যোে জার্ামত োই।"  
  
MTA কর্স্ট্রাকের্ অোন্ড নডম্বভলপম্বমন্ট-এর প্রযার্ উন্নয়র্ কমনকতন া ও সভাপবত জাম্বন্না বলিার 
িম্বলর্, "র্তুর্ MTA C & D-এ আমামের লক্ষয হমলা 'দ্রুত, আরও ভামলা, সুলভ'। গভর্নর ও 



 

 

তার রেমেষজ্ঞ েলমক ধর্যোে, কযার্ারসন টামর্ল ঘপ্রামজক্টটি (Canarsie Tunnel project) ঘসই 
লক্ষযগুরল পূরণ করমত সক্ষম হমেরেল। উদ্ভাের্ী প্রেুরি ও রর্মনাণ পদ্ধরত েযেহার কমর এেিং 
জর্গমণর কমেক রমরলের্ মারকন র্ ডলার সাশ্রে কমর আমরা রর্ধনাররত সমমের রতর্ মাস আমগই 
কাজটি ঘেষ কররে।"  
  
এল প্রমজমক্ট েযেহৃত র্তুর্ রর্মনাণ পদ্ধরতগুরল 12 মামসর প্রকমল্পর ঘেরেরভাগ অ্িংমের জর্য লাইমর্র 
400,000 ঘমাট গ়ে সপ্তারহক গ্রাহকমের 90 েতািংমের জর্য ঘকামর্া োটডাউর্ ো়োই পররমষো 
সিংরক্ষণ কমর। টামর্ল পরু্েনাসমর্র সিংমোরধত পদ্ধরতর েমল এল টামর্লটি আমরা ঘেরে রস্থরতেীল 
অ্েকাঠামমা রহসমে দতরর হমেমে, রেমেষভামে:  

• নসিা িজায় রাো: কাঠামমাগত োইোর ঘরইর্মোসনড পরলমার (Fiber Reinforced 
Polymer, FRP) পযামর্ল েযেহার কমর এল টামর্লটি পুমরা প্রমজমক্টর মমধযই োরলত 
রাখা হমেরেল োমত পররমষো েজাে রাখা োে - রেমেষ কমর গুরুত্বপুণন সাপ্তারহক 
সমে সকাল ও রেমকমলর েযস্ত সমেগুমলামত। এটি েযেহারকারীমের রেঘ্নতা হ্রাস 
কমররেল।  

• ভবিষেত অবভম্ব াজর্: োর্রজট অ্েকাঠামমার অ্মর্ক উপাোর্ গঠর্গতভামে 
তালােদ্ধ করা হে এেিং ভরেষযমত েরৃদ্ধ এেিং প্রেরুির পররেতন মর্র জর্য খাপ 
খাওোমর্া োমে র্া। এর রেপরীমত, র্তুর্ কযােল রয্ারকিং রসমস্টম মামর্ হমলা ঘে 
কযােলগুরল সহমজই ঘোগ করা োমে এেিং/অ্েো প্রমোজর্ অ্র্ুোেী সেনাধুরর্ক 
প্রেুরির সামে আপমগ্রড করা োমে।  

• গবতেীল েী নায়ু: র্তুর্ োইোর অ্পটিক মরর্টররিং রসমস্টম েযেহার কমর, L 
টামর্মলর গঠর্, রেমেষ কমর ঘেঞ্চওোলগুরল এখর্ ক্রমাগত োোই করা োমে এেিং 
প্রমোজর্ীে ঘেমকামর্া প্ররতমরাধমূলক েযেস্থা সরক্রেভামে গ্রহণ ঘেমত পামর। এর মামর্ 
হমলা উমেখমোগয সমসযাগুরল র্া হওো পেনন্ত অ্মপক্ষা র্া কমর গরত এেিং তাপমাত্রা 
পররেতন মর্র ধ্রুেক এেিং ররমেল-টাইম ঘডটা ররমপাটিন িংমের রভরত্তমত সামিসয করা 
ঘেমত পামর।  

  
কলবেয়া ইউবর্ভাবসনটির  ু  াউম্বন্ডের্ সু্কল অি ইবিবর্য়াবরং অোন্ড অোপ্লাম্বয়ড সাম্বয়ম্বন্স (Fu 
Foundation School of Engineering and Applied Science)-এর বডর্ নমবর কাবর্ংহ্োম িয়বসই 
িম্বলর্, "কলরিো অ্র্ুষে এই েযামলরিিং এল ঘের্ পরু্েনাসমর্র মমধয র্তুর্ উদ্ভাের্ আর্ার জর্য 
আগ্রহী রেল-এটি গভর্নর কুওমমা এেিং MTA -ঘক আমন্ত্রণ জার্ামর্া এেিং অ্েেযই স্বাগতম, 
উপকরণ এেিং প্রেুরিগুরলর মমধয অ্তযাধুরর্ক পন্থা এটি আরও ঘেরে সমে এেিং েযে কােনকর 
সিংস্কামরর রেমক রর্মে ঘেমত পামর ো প্ররতরের্ ঘেমর্ োতাোত কমর এমর্ েযরিমের জর্য 
েী নমমোেী সমাধার্ প্রোর্ করমত পামর। আমরা খুরে ঘে শুধুমাত্র ঘসটি হস্তান্ত করমত সাহােয 
কররে। রর্উ ইেকন োসীমের জীেমর্ েযা াত  টা মামর্ আমামের সকমলর জর্য পাররোররক আ াত। 
রর্ধনাররত সমমের আমগ এল ঘের্ টামর্ল োলু হওোর সামে সামে আমরা আো করর MTA এই 
আধুরর্ক পন্থা এেিং র্তুর্ প্রেুরি েযেহার করমত পামর ো আমরা ভরেষযত অ্েকাঠামমাগত প্রকমল্প 
েযেহার করমত সাহােয কমররে।"  



 

 

 
কম্বর্নল ইউবর্ভাবসনটির ইবিবর্য়াবরংম্বয়র বডর্ নজাম্বস  বসলিাটন  লোন্স আর কবলন্স 
িম্বলর্, "পররমষো েন্ধ র্া কমর এল ঘেমর্র টামর্ল ঘমরামত করার র্তুর্ উপাে খুুঁজমত গভর্নর 
কুওমমার সমে কাজ করমত ঘপমর আমরা গরেনত। 'রস্থতােস্থা েজাে রাখার ঘকামর্া কারণ ঘর্ই তাই 
এটি সে সমে এভামেই করা হমেমে। এই গুরুত্বপূণন প্রকল্পটি োত্রীমের জর্য র্ূযর্তম রেঘ্ন হমলও 
রর্ধনাররত সমমের আমগই হস্তান্তর করার জর্য MTA-এর রর্কট কৃতজ্ঞ। আমরা একটি রাখমত ঘপমর 
খুরে হমেরে।"  
  
এল প্রমজক্ট টামর্লটির পুর্েনাসর্ কাজ ঘেষ হওোর অ্েন হমে 27 এরপ্রল ঘসামোর ঘেমক শুরু হমে 
এল ঘের্ সারভন স রাতারারত ও সাপ্তারহক েুটির সমমে উভে েযামকই আোর োলু হমে। M, G, 7 
সহ রেকল্প পররমষোগুরল তামের পূেনেতী রুট এেিং সমেসূরে পুর্রাে োলু করমে। টামর্ল পরু্েনাসর্ 
সিংমোরধত পদ্ধরত েযেহার কমর, সমূ্পণন এল টামর্মলর েলােলগুরলর মমধয রমেমে:  

• একটি রয্ারকিং রসমস্টম ও র্তুর্ অ্রি-প্ররতমরাধী কযােল েযেহার কমর র্তুর্ কযােল 
পররোলর্া েযেস্থা; র্তুর্ ঘোগামোগ, ঘররডও অ্যামন্টর্া, পাম্প পাওোর ও রর্েন্ত্রণ, 
ঘরকগুরলর উপর োইোর অ্পটিক কযােলসমূহ এেিং কযােল ঘরকসমূহর উপমর, 
56,000 রেট র্তুর্ রসগর্যাল কযােলগুরল অ্ন্তভুন ি কমর সরিরলত ঘমাট 96,880 
রেট। টামর্মল স্থাপর্ করা অ্রতররি 77,710 রেট কযােল টামর্ল লাইটিিং, সাউি 
পাওোর ঘোর্, অ্যামন্টর্া এেিং টামর্মলর ঘররসপমটকল েরি সমেনর্ কমর। েইুটি 
টিউমের সরিরলত 14,220 রলরর্োর রেট, রয্ারকিং রসমস্টমটি প্রমোজর্ীে 
অ্রভমোজর্মোগযতা সরেরাহ করার সমে রর্রেনষ্ট স্থামর্ রর্রাপমে কযােলগুরল ধারণ 
কমর।  

• পুরামর্া প্রােীরটি আেদ্ধ করমত এেিং টিউে ও েযাকগুরলর মমধয র্তুর্ প্রােীর 
কাঠামমা রহমসমে পররমেের্ করমত ইিারস্ট্রোল োইোর-ররইর্মোসনড পরলমার 
(FRP) েযেহার কমর র্তুর্ কাঠামমা।  

• র্তুর্ ঘডটা োরলত টামর্ল ঘররসরলমেরি রর্রীক্ষণ ও প্ররতমরাধমূলক পেমক্ষপ: র্তুর্ 
োইোর অ্পটিক মরর্টররিং রসমস্টম, র্তুর্ FRP এেিং রেেযমার্ কিংরক্রটসহ টামর্মলর 
সমূ্পণন প্রােীর েরাের ইর্স্টল করা, ঘমাট 14,000 রেট রেমেষারেত হাইমরা এেিং 
রজও-ঘসরিিং োইোর অ্পটিক কযােলগুরল েযেহার করা ো টামর্ল ওোমলর 
ঘেমকামর্া গরতরেরধ তাৎক্ষরণকভামে ররমপাটন  কমর। ঘডটা সরাসরর ঘরল কমরাল 
ঘসন্টামর (Rail Control Center) পাঠামর্া হে ঘেখামর্ এটি ক্রমাগত রর্মেেনর্া 
প্রোমর্র জর্য একটি রর্মেরেত েল দ্বারা পেনমেক্ষণ করা হে এেিং োরা ররমেল 
টাইমম ঘেমকামর্া রেষে সা়ো রেমত পামরর্।  

• র্তুর্ ঘপ্ল্টগুরল ও একটার্া োলাই করা ঘরলসহ র্তুর্ 12,610 রেট েযাক: এটি 
গ্রাহকমের জর্য একটি মসণৃ োত্রার সুমোগ দতরর করার পাোপারে েযামক কম  ষনণ 
হে, রক্ষণামেক্ষমণর প্রমোজর্ীেতা কম কমর এেিং ঘের্গুরলমক আমরা েক্ষতার সামে 
পররোলামর্ার সুমোগ ঘেে।  



 

 

• রর্উ ইেকন  রসটির সােওমে রসমস্টমমর মমধয েতুেন ঘরমল পাওোর মযামর্জমমমন্টর 
র্তুর্ পন্থা: ঘর্মগটিভ ররটার্ন কযােলগুরল প্ররতস্থাপমর্র জর্য পররপূরক ঘর্মগটিভ 
ররটার্ন সরেরাহ করমত রেেযমার্ তৃতীে ঘরলটিমক েতুেন ঘরল রহমসমে পুর্রর্নমনাণ 
করা হমেরেল। এ জর্য েযে-সাশ্রেী এেিং র্তুর্ পররকাঠামমাগত FRP-এর পাোপারে 
কযােল েসামর্ার অ্র্ুমরত ঘেওো হমেরেল।  

• রডসোজন  লাইমর্র র্তুর্ 6,380 রলরর্োর রেটসহ র্তুর্ পাইপ, পাম্প এেিং 
কমরালসমূহ: রমেমে রডসোজন  পাইপ, 18টি র্তুর্ পাম্প মযারর্মোল্ডস ও পারম্পিং 
রসমস্টম। র্তুর্ রসমস্টম জল পাম্প করার ক্ষমতা রদ্বগুমণরও ঘেরে কমর এেিং এর 
একটি েরূেতী পেনমেক্ষণ ও রর্েন্ত্রণ রসমস্টম রমেমে।  

• র্তুর্ এর্ারজন -সাশ্রেী এেিং খরে সাশ্রেী টামর্ল লাইটিিং রসমস্টম: গভর্নর কুওমমার 
জাতীে-ঘর্তৃত্বস্থার্ীে পররমেে-োন্ধে এর্ারজন র উমেযাগমক সমেনর্ কমর, লিং 
আইলযামির একটি ঘকাম্পারর্ দ্বারা রেকরেত একটি ওেযারমলসরল পেনমেক্ষণ আমলা 
েযেস্থা করা হমেমে ো রর্উ ইেকন  ঘস্টট এর্ারজন  ররসােন  ঘডমভলপমমন্ট অ্েররটি 
(New York State Energy Research Development Authority)-এর সামে 
অ্িংেীোররমত্ব এর্ারজন - সাশ্রেী LED েযেহার কমর। এটি রেমশ্বর সােওমে টামর্ল 
ইমামজন রি লাইটিিং এর জর্য একটি IOT 900 MHz ওেযারমলস ঘমষ ঘর্টওোকন  
ঘহলে মরর্টররিং রসমস্টমমর প্রেম স্থাপর্া ো ব্ল্যাকআউট হওোর ঘক্ষমত্র োর  ণ্টা 
এগমরস আমলাকসজ্জা রর্রিত কমর।  

• পােরলক ঘহলে স্টযািামডন  ঘকামর্া ধরমর্র রেঘ্নতা ো়োই প্রকমল্পর সমেকাল জমু়ে 
পররমেেগত পেনমেক্ষণ: পােরলক ঘহলে স্টযািামডন র জর্য ডাস্ট ও রসরলকার মাত্রা 
পররমাপ করমত ঘডটা ক্রমাগত সিংগ্রহ করা হমেরেল এেিং সাপ্তারহক প্ররতমেের্গুরল 
অ্র্লাইমর্ ঘপাস্ট করা হমেরেল। প্রকল্পটিজমু়ে ঘকামর্া ধরমর্র েযা াত  মটরর্।  

  
অ্েরেষ্ট L প্রমজক্টটির ধারণক্ষমতা এেিং অ্যামেসমোগযতার কাজও অ্েযাহত রমেমে। এর মমধয 
রমেমেঃ  
  
মোর্হ্াটর্  

• 1 Av ঘস্টের্: পরু্েনাসমর্র আওতাে েইুটি র্তুর্ সিংস্থারপত প্রমেেপে ও েইুটি 
রেেযমার্ প্রমেেপে রমেমে। েূ়োন্তভামে ঘেষ হওোর জর্য রসুঁর়ে ঘখালা ও েন্ধ 
হওোে গ্রাহকমের তেয ও রসগমর্জ রেমে পরামেন ঘেওো হমে।  

o োস্টন  অ্যামভ র্েন (First Ave North) 2020 সামলর ঘম মামস েূ়োন্ত 
গ্রার্াইট কাজটি ঘখালার প্রতযাোে 2020 সামলর েরৎকামল ইর্স্টল করার 
জর্য রস্ট্রট ঘলমভমল রর্ধনাররত  

o োস্টন  অ্যামভ সাউে (First Ave South) 2020 সামলর 27 এরপ্রল গ্রীষ্ম ও 
েরৎকামলর জর্য রর্ধনাররত এেিং রস্ট্রট ঘলমভমল েূ়োন্ত সমারপ্ত এেিং গ্রার্াইট 
কাজসহ ঘেষ হমে  



 

 

o অ্যামভ A র্েন (Ave A North) প্রমেেদ্বার েতন মামর্ েূ়োন্ত ঘেষ হওোর 
সামে সামে ঘখালা হে প্রেম অ্যামভ র্েন এেিং অ্েরেমষ্টর জর্য রর্ধনাররত 
রস্ট্রট ঘলমভমল গ্রার্াইট কাজ 2020 েরৎকামল উমদ্বাধর্ কমর  

o অ্যামভ A সাউে (Ave A South) র্তুর্ প্রমেেদ্বার েতন মামর্ েূ়োন্ত ঘেষ 
হওোর সামে সামে ঘখালা হে প্রেম অ্যামভ সাউে এেিং রস্ট্রট ঘলমভমল 
গ্রার্াইট কাজ উমদ্বাধর্ কমর  

• 14th St-এর উত্তর ও েরক্ষণ রেমক এরভরর্উ A-ঘত েইুটি রাস্তার উপর রলেট: 
আর্ুমারর্ক সমারপ্তর সমেসূরে 2020 সামলর গ্রীষ্মকামল  

• 14th St. এর পামের রাস্তা ঘমরামত: 2020 সামলর ঘম/জরু্ মামস স্থােীভামে পাকা 
করার কাজ সম্পন্ন হমত পামর েমল অ্র্ুমার্ করা হমেমে  

• এরভরর্উ B-এররো সােমস্টের্: হাই ঘটর্ের্ পাওোর কামর্কের্ 2020 সামলর 
ঘম/জরু্ মামস অ্র্ুরিত হমত পামর  

• এরভরর্উ রড েযার্ প্ল্যান্ট: 2020 সামলর জরু্ মামস েূ়োন্ত কাজ ঘেষ হওোর কো 
রমেমে  

• 14th St-ইউরর্ের্ স্কোমর র্তুর্ এস্কযামলটর COVID-19-এর কারমণ ঠিকাোরগণ 
রেলমির পমর এখর্ 2020 সামলর গ্রীমষ্ম আর্ুমারর্ক সমারপ্তর সমে রর্ধনাররত হে  

  
ব্রুকবলর্  

• ঘেডমোডন  অ্যামভ ঘস্টের্: পুর্েনাসমর্র আওতাে োরটি র্তুর্ সিংস্থারপত রসুঁর়ে ও 
োরটি রেেযমার্ রসুঁর়ে রমেমে। েূ়োন্তভামে ঘেষ হওোর জর্য রসুঁর়ে ঘখালা ও েন্ধ 
হওোে গ্রাহকমের তেয ও রসগমর্জ রেমে পরামেন ঘেওো হমে।  

o ঘেডমোডন  র্মেনর মূল প্রমেেদ্বার েতন মামর্ েূ়োন্ত গ্রার্াইট রেমে োলু আমে 
এেিং রডরজটাল রসগমর্জ আর্ুমারর্ক 2020 সামলর গ্রীষ্ম/ েরমত ঘেষ হমে  

o ঘেডমোডন  র্মেনর র্তুর্ প্রমেেদ্বারটি 2020 সামলর ঘম মামস ঘেডমোডন  র্েন 
মূল প্রমেেদ্বারটি সমাপ্ত করার পমর েূ়োন্ত গ্রার্াইট এেিং রডরজটাল রসগমর্জ 
সমারপ্তর সামে োলু হমে  

o ঘেডমোডন  সাউে মূল প্রমেেদ্বারটি 2020 সামলর ঘম মামস ঘেডমোডন  
সাউমের র্তুর্ প্রমেেপে েূ়োন্ত সমারপ্তর সামে সামেই োলু হমে  

o ঘেডমোডন  সাউমের র্তুর্ প্রমেেদ্বারটি ঘম মামস েূ়োন্তভামে ঘেষ করার জর্য 
েন্ধ হমে এেিং 2020 সামলর জরু্/জলুাইমে পুর্রাে োলু করা হমে  

o ররগস সাউে (েইুটি রসুঁর়ে) ঘম মামসর ঘেমষ খুলমে এেিং েূ়োন্তভামে ঘেষ 
হওোর পর ইর্স্টল করা হমে ররগস র্েন একইভামে  

o ররগস র্েন (েইুটি রসুঁর়ে) েূ়োন্তভামে ঘেষ হওোর জর্য ঘম মামস েন্ধ হমে 
এেিং জলুাই/আগস্ট 2020 সামল োলু োকমে েমল অ্র্ুমার্ করা হে।  



 

 

o প্ল্যাটেমমনর রসুঁর়ে: োর প্ল্যাটেমমনর রসুঁর়ের রতর্টি েূ়োন্তভামে সম্পন্ন হে, 
অ্েরেষ্ট রসুঁর়ে েতন মামর্ েন্ধ এেিং 2020 সামলর ঘম মামস েূ়োন্তভামে ঘেষ 
হওোর সামে সামে োল ুহমে  

o ঘমজর্াইর্ এেমটর্ের্ েতন মামর্ আিংরেক োল ুরমেমে এেিং 2020 সামলর 
জরু্/জলুাই মামস েূ়োন্তভামে োলু হমে েমল ধারণা করা হে  

• রাস্তা ঘেমক ঘমজর্াইর্ এেিং ঘমজর্াইর্ ঘেমক প্ল্াটেমন পেনন্ত রলেট: আর্ুমারর্ক 
সমারপ্তর সমেসরূে 2020 সামলর গ্রীষ্মকামল  

• ঘেডমোডন  এরভ ঘস্টের্ পেনন্ত রাস্তা সিংস্কার: 2020 সামলর ঘম মামস কাজ শুরু 
হমত পামর এেিং েরমত সমাপ্ত হমত পামর েমল ধারণা করা হে  

• N 7th েযার্ প্ল্যান্ট: 2020 সামলর জরু্ মামস েূ়োন্ত কাজ ঘেষ হওোর কো 
রমেমে  

• মযাসমপত এরভ এেিং হযাররসর্ Pl-এর কামে েইুটি র্তুর্ সােমস্টের্: হাই ঘটর্ের্ 
পাওোর কামর্কের্ 2020 সামলর ঘম/জরু্ মামস অ্র্ুরিত হমত পামর  

  
আরও তমেযর জর্য এেিং L প্রকল্প সম্পমকন  আপমডট পাওোর জর্য সােস্ক্রাইে 
করমত https://new.mta.info/l-project রভরজট করুর্।  
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