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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  প্রথম সম্পরূ্ন সসলুলার কাম্বর্বিবভটি সহ L লাইর্ ইস্ট বরভার টাম্বর্ম্বলর 
স াষর্া কম্বরম্বের্  

  
এল লাইর্ বর্উ ইয়কন  েহম্বর পরূ্ন সংম্ব াগ সহ প্রথম র্দীর তলার সািওম্বয় টাম্বর্ল  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ইস্ট ররভামরর রর্মে ঘেলুলার ভমেে ঘেটা 
কামর্কশর্ L লাইমর্ রর্মে আোর কাজ েমূ্পণন হমেমে। ঘমমরাপরলটার্ রযান্সমপামটন শর্ অ্ম াররটি 
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) এবং রর্উ ইেকন  রভরিক ঘকাম্পারর্, রার্রজট 
ওেযারমলে (Transit Wireless) পূণন কামর্রিরভটি োলু কমরমে োমে AT&T গ্রাহকরা এখর্ L 
লাইমর্ 1ম এরভরর্উ এবং ঘবেম ােন  এরভরর্উমের মমযয োমের ঘ ার্ এবং অ্র্যার্য রেভাইে বযবহার 
করমে পামরর্, ো এই র্েীর েলার টামর্লমক ঘেললুার কামর্রিরভটি প্রাপ্ত হে এমর্ প্র ম রর্উ 
ইেকন  োবওমে তেরর করল।  
  
"L লাইর্ প্রকল্প (L Line project) প্রমাণ কমর ঘে েখর্ আমরা একটি েযামলমের েম্মুখীর্ হই 
েখর্ আমরা আমরা ভামলা এবং শরিশালীভামব গম়ে েুলমে পারর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "L 
ঘরর্ এখর্ ঘেলুলার পররমষবা দ্বারা েরিে োমে রর্উ ইেকন বােীরা ভূগভন স্থ অ্বস্থামেও েংেুি 
 াকমে পামরর্। আমরা োমের েযামলে করর োরা বমলরেমলর্ ঘে এই প্রকল্প করা োমব র্া, এবং 
এর  মল MTA 21েম শোব্দীর প্রেুরির োম  আমরা রস্থরেশীল েু়েঙ্গ প্রোর্ কমরমে।"  
  
MTA কন্সট্রাকের্ ও সেম্বভলপম্বমম্বের (MTA Construction & Development) সপ্রবসম্বেে জ্োম্বর্া 
লাইিার িম্বলর্, "আমরা L প্রকমল্পর (L Project) জর্য েু়েমঙ্গ ইরেমমযয ঘে কাজ করা হমেমে 
োর উপর রভরি কমর গম়ে েুলমে েক্ষম হমেরে আমামের গ্রাহকমের এই ঘেলুলার কামর্রিরভটি 
প্রোর্ করমে আমামের পররমষবার উপর অ্রেররি প্রভাব র্া ঘ মল। এটি আমামের গ্রাহকমের জর্য 
একটি েমৎকার েরুবযা এবং আমরা আমামের অ্র্যার্য টামর্ল ক্ররেং এ আমরা এই যরমর্র কাজ 
করার ইেহা রারখ।"  
  
NYC ট্রার্বজ্ট (NYC Transit) অন্তিনতীকালীর্ সপ্রবসম্বেে সারাহ সেইর্িাগন িম্বলম্বের্, "COVID-19 
মহামারীর েমে MTA ঘে েব েযামলমের েম্মুখীর্ হমে, ো েমেও আমরা োবওমে বযবস্থার উন্নের্ 
ও আযুরর্কীকরমণ প্ররেশ্রুরেবদ্ধ, রবমশষ কমর েখর্ গ্রাহক এবং কমীমের রর্রাপিা বা়োমর্ার 



 

 

েরোমমর প্রশ্ন ওমে। আমামের আমরাহীমের আমামের রেমস্টমমর আমরা অ্ংমশ 21েম শোব্দীর 
েংমোগ বযবহার করার ক্ষমো প্রোর্ করা ঘেই প্রমেষ্টার একটি রবশাল অ্ংশ।"  
  
ট্রার্বজ্ট ওয়োরম্বলম্বসর (Transit Wireless) বিে এবিবকউটিভ অবেসার সমবলন্ডা সহায়াইট 
িম্বলম্বের্, "রার্রজট ওেযারমলে MTA-র োম  োর অ্ংশীোররত্ব েম্প্রোরণ করমে ঘপমর আর্রিে। 
কযার্ারেন টামর্মল ওেযারমলে কামর্রিরভটি MTA-র আমরারহমের অ্রভজ্ঞো উন্নেমর্র জর্য অ্ঙ্গীকামরর 
আমরকটি উোহরণ, ভরবষযমের 5G পররমষবার রভরি স্থাপর্ করার োম  োম ।"  
  
র্েুর্ কামর্রিরভটির জর্য MTA-ঘক ঘকার্ মূমলয রেমে হে র্া, োরা এই প্রকল্প ঘ মক রাজস্ব পামব। 
এই কাজটি েুপারস্টমন েযারির পমর করা ঘমরামে এবং L প্রকমল্পর অ্ংশ রহমেমব েঞ্চারলে অ্র্যার্য 
আপমগ্রমের োম  এক োম  েম্পন্ন করা হমেরেল োমে গ্রাহকমের উপর প্রভাব হ্রাে করা োে আমগ 
ঘ মক রবেযমার্ অ্েুরবযাগুরলর েুরবযা গ্রহণ কমর।  
  
কযার্ারেন টামর্মল ওেযারমলে ব্রেবযাি োল ুহওো MTA এর রবেযমার্ ওেযারমলে কামর্রিরভটি 
উমেযাগমক অ্গ্রের কমর।  
  

• রার্রজট ওেযারমলমের োম  কাজ কমর MTA েকল ভূগভন স্থ োবওমে ঘস্টশমর্ 
ব্রেবযাি োলু কমরমে।  

• AT&T, রিন্ট (Sprint), টি-ঘমাবাইল (T-Mobile) এবং ঘভররজমর্র (Verizon) 
োম  কাজ কমর MTA গ্রযাি ঘেন্ট্রাল, গ্রযাি ঘেন্ট্রাল ঘরর্ ঘশে এবং পাকন  এরভরর্উ 
টামর্মল ঘমমরা-র্ ন গ্রাহকমের জর্য ব্রেবযাি েংমোগ োলু কমরমে ো গ্রযাি ঘেন্ট্রাল 
ঘ মক E 97 ঘেন্ট পেনন্ত রবসৃ্তে।  

• ঘবাইমঙ্গার (Boingo) োম  কাজ কমর MTA ব্রুকরলমর্র আটলারন্টক এরভরর্উমের 
অ্যীমর্ লং আইলযাি ঘরল ঘরামের েু়েমঙ্গ ব্রেবযাি েংমোগ োলু করমে, এবং 
2022 োমল ইস্ট োইে অ্যামেে োলু হমল লং আইলযাি ঘরইল ঘরাে (Long 
Island Rail Road, LIRR) গ্রযাি ঘেন্ট্রাল টারমনর্ামল প্রমবমশর জর্য ঘে েু়েঙ্গ 
বযবহার করমব ঘেখামর্ও েংমোগ োলু করমব।  

  
MTA কুইন্স-রমেটাউর্ টামর্ল এবং রহউ এল কযারর টামর্মল ব্রেবযাি ঘেল কামর্রিরভটি বজাে 
রামখ ঘেল কযাররোমরর একটি কর্মোটিন োমমর োম  রমমল।  
  
 L প্রকমল্পর টামর্ল পেনাে রর্যনাররে েমমের আমগই েম্পন্ন হমেমে। এই প্রকল্প েম্পমকন  আমরা ে য 
পামবর্ এখামর্।  
  

###  
  
  

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=81401038-ddc1225b-8142e90d-000babd9069e-5373230d2c85eea7&q=1&e=0b43c18a-282b-430e-a5a9-e716346a59dd&u=https%3A%2F%2Fgcc01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fnew.mta.info%252Fl-project%26data%3D02%257C01%257Cacollins%2540mtahq.org%257C967643b5f0dc4980dc2c08d84df268af%257C79c07380cc9841bd806b0ae925588f66%257C0%257C0%257C637345050821488620%26sdata%3DvTmY4%252Fode1NMpJo0f1uhZ3gtbHljGTh%252F7hDbGnqTOAQ%253D%26reserved%3D0
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