
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ সু্কল বিট ঘেড ক্রব িং অপ ারণ করা হম্বেম্বে এিিং রাস্তা পরু্রাে 
ঘ ালা হম্বেম্বে  

  
 মেমত এিিং িাম্বেম্বট আটটির মম্বযে পাাঁচটি LIRR ঘেড ক্রব িং অপ ারণ করা হম্বেম্বে  

  
 ব্রডাম্বরর LIRR এক্সম্বপর্ের্ প্রকম্বের মাইলম্বটার্ যা ট্রান্সফম্বমনের্াল তৃতীে ট্রোকম্বক অন্তভুন ক্ত 

কম্বর যা বভড় ও বিলেম্বক হ্রা  করম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ওমেস্টমেরর এেং রর্উ ক্যামেমের হ্যামমেট গ্রামম সু্কে রিট পুর্রাে 
খ াোর খ াষণা রিমেমেন্। েঠিক্ েমে ও োমজমট েং আইেযান্ড খরে খরাড (Long Island Rail 
Road, LIRR) েম্প্রোরণ প্রক্মের অ্ংশ রহ্মেমে রাস্তাটি আন্ডারপাে রহ্মেমে পুর্রাে খ াো হ্মেমে 
যা এটিমক্ েং আইেযান্ড খরে খরাড খমইর্ োইর্ খেমক্ পৃেক্ ক্মর, এটি গত 14 মামে পঞ্চম 
খরেপে পারাপামরর রর্মমনেক্রমণর ক্াজ খশষ ক্মরমে।  
  
"রর্উ ইেক্ন  আমামির পররেহ্র্ অ্েক্াঠামমা আধুরর্ক্ীক্রণ এেং শরিশােী ক্রমত খিশমক্ খর্তৃত্ব 
রিমে এেং সু্কে রিট খগ্রড ক্ররেং অ্পোরণ এই প্রমেষ্টার োম্প্ররতক্তম উিাহ্রণ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই প্রক্ে শুধুমাত্র েমে এেং োমজমট েম্পন্ন হ্েরর্, রক্ন্তু এই র্তুর্ আন্ডারপাে রর্রাপত্তা 
উন্নত ক্রমে এেং শব্দ, োেু এেং ট্রারিক্ িমষণ ক্রমমে এই েম্প্রিামের জীের্যাত্রার মার্ উন্নত 
ক্রমে।"  
  
খপৌরেভা, ক্াউরি ও খস্টট েরক্ামরর অ্ংশীিারমির োমে েমন্বে ক্মর, MTA ক্র্িাক্শর্ অ্যান্ড 
খডমভেপমমি (MTA Construction & Development) সু্কে রিমট খরেপে ক্ররেংটিমক্ পমমেন পামশর 
িুটপামতর োমে এক্টি িইু-খের্ খগ্রড পৃেক্ আন্ডারপাে রহ্মেমে পরু্রর্নমনাণ ক্মরমে। খরাডওমে 
প্রক্েটি 2019 োমের খেমেম্বর মামে ইউটিরেটি স্থার্ান্তমরর মাধযমম শুরু হ্ে, এরপর 2020 োমের 
এরপ্রে মামে LIRR রেগর্যাে অ্র্ুযােী ক্রা হ্ে।  
  
"এই খগ্রড ক্ররেং এর অ্পোরণ ট্রারিক্ প্রোহ্ উন্নত ক্রমে এেং রাস্তাে আমামির রর্রাপত্তা েৃরি 
ক্রমে," ঘলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি ঘহাচুল িম্বলর্। "র্তুর্ সু্কে রিট আন্ডারপাে খ াো হ্মে গত 
িইু েেমর পঞ্চম খরে খগ্রড ক্ররেং রর্মমনেক্রণ এেং LIRR-এর েম্প্রোরণ ও উন্নেমর্ আমামির 
োমরগ্রক্ প্রমেষ্টার অ্ংশ। আমরা রর্উ ইেক্ন োেীমির েুররিত রা মত এেং েং আইেযান্ড এেং রর্উ 
ইেক্ন  খস্টট জমুে আমরা ভামোভামে গমে তুেমত প্ররতশ্রুরতেি।"  



  
আজ পযনন্ত, সু্কে রিট খরেওমে ক্ররেং LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মের মাধযমম োি খিওো আটটির মমধয 
পঞ্চম। গত েের রর্উ ক্যামেমের আরোর্ এরভরর্উ এেং রর্উ হ্াইড পামক্ন র ক্ভাটন  এরভরর্উমত 
ক্মীরা োমেক্ ক্ররেংমক্ রর্রাপি খগ্রড-পৃেক্ আন্ডারপােগুরেমত রূপান্তর ক্মররেে। এ েের ক্মীরা 
রর্উ হ্াইড পামক্ন র রর্উ হ্াইড পাক্ন  খরাড ক্ররেংমক্ এক্টি আন্ডারপামে রূপান্তররত ক্মর যা 24 
আগস্ট পুর্রাে খ াো হ্ে। িইু মাে পমর কু্ররা রর্উ হ্াইড পামক্ন র S. 12 রিমটর ক্ররেং েন্ধ ক্মর 
খিে। এটি এক্টি পেোরী আন্ডারপাে রহ্মেমে পুর্রর্নমনাণ ক্রা হ্মে।  
  
কু্ররা েংেগ্ন পারক্ন ং স্থামর্ র্তুর্ রিজটি এক্রত্রত ক্রার োমে োমে  র্র্ ক্াজ শুরু ক্রমত 18 খম 
সু্কে রিট ট্রযারিমক্র জর্য েন্ধ রেে। 3 ও 4 অ্মটাের - মাত্র এক্টি েপ্তাহ্ামন্ত খেতুটি স্থাপর্ ক্রা 
হ্মেরেে। রতর্টি অ্েরশষ্ট ক্ররেং মাইমর্াোর খক্ন্দ্রস্থমে অ্েরস্থত। MTA আশা ক্রমে খয 2021 
োমের খশষর্াগাি উইরেে এরভরর্উমত িটুি ক্ররেং এেং খমইর্ রিমট এক্টি ক্ররেং েন্ধ ক্রা হ্মে।  
  
26 খিব্রুোরর, 2019 তাররম  সু্কে রিট খরেওমে ক্ররেং রেে এক্টি মমনারন্তক্ েং মষনর স্থার্, 
খয ামর্ এক্টি ডাউর্ ক্ররেং খগমটর োরপামশ গারে োরেমে এক্টি গারের রতর্জর্ আমরাহ্ী প্রাণ 
হ্ারার্। খগ্রড ক্ররেং অ্পোরণ রর্রাপত্তা েৃরি ক্রমে, শব্দ ও োে ুিমষণ হ্রাে ক্রমে এেং ট্রারিক্ 
েযাক্-আপ ক্মামে, খযমহ্তু খট্রর্ পাে হ্ওোর েমে যার্োহ্র্মক্ আর ক্ররেংমে অ্মপিা ক্রমত হ্মে 
র্া, যা েযস্ত েমমে েমমের 35% এর মমতা হ্মত পামর।  
  
খলারাে পাক্ন  এেং রহ্ক্েরভে মমধয প্রধার্ োইর্ েরাের খস্টশর্ এক্টি র্তুর্ তৃতীে ট্রযাক্ োক্ার 
জর্য পুর্রর্নমনাণ ক্রা হ্মে এেং প্ল্যাটিমমন োমির মমতা েুরেধা অ্ন্তভুন ি ক্রা হ্মে; খেঞ্চ, আশ্রে এেং 
রেগমর্জেহ্ র্তুর্ প্ল্যাটিমন আেোেপত্র; রর্রাপত্তা োোমত CCTV রেরক্উররটি ক্যামমরা; খরম্প 
অ্েো রেিটেহ্ ADA-েহ্মযাগী গরতশীেতার উন্নরত; রের্ামমমেয পােরেক্ Wi-Fi; USB োরজন ং 
খস্টশর্ এেং রডরজটাে তেয প্রিশনর্ ক্মর।  
  
MTA কন্সট্রাকের্ ও ঘডম্বভলপম্বমম্বন্টর (MTA Construction & Development) এর ঘপ্রব ম্বডন্ট 
েোম্বর্া লাইিার িম্বলর্, "COVID-19 মহ্ামারীগুরের েযামেঞ্জ োক্া েমেও, MTA ক্র্িাক্শর্ 
অ্যান্ড খডমভেপমমি গভর্নর কুওমমার খর্তৃমত্ব েং আইেযান্ডমক্ আমগর খেমে আমরা দ্রুত এেং েস্তার 
োমভর জর্য প্রক্েগুরে েম্পন্ন ক্মর েমেমে। তমে COVID, MTA এর জর্য আরেনক্ েংক্ট েৃরষ্ট 
ক্মরমে এেং অ্ঞ্চেজমুে আমামির ট্রার্রজট রেমস্টমমর েুরিা ও আধুরর্ক্ােমর্র অ্গ্রারধক্ার খিে এমর্ 
প্রক্েগুরে যাওোর জর্য আমামির খিমডরাে িারন্ডংমের িরক্ার রমেমে।"  
  
লিং আইলোন্ড ঘরল ঘরাম্বডর ঘপ্রব ম্বডন্ট বফল ইিং িম্বলর্, "এই সু্কে রিট ক্ররেং স্থােীভামে রর্মমনে 
হ্ওোর োমে োমে আমরা এটিমক্ LIRR, গারেোেক্, পেোরী ও পার্শ্নেতী েম্প্রিামের জর্য আমরা 
রর্রাপি ক্মর তুমেরে। LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মের প্ররতটি েম্পন্ন অ্ংশ আগামী প্রজমের জর্য েং 
আইেযামন্ড জীের্যাত্রার মার্ উন্নেমর্ আমামির অ্ঙ্গীক্ার প্রিশনর্ ক্মর।"  
  



র্া াউ কাউবন্ট-এর এবক্সবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "ওমেস্টমেররর সু্কে রিট প্রক্ে েম্পন্ন 
হ্ওোর োমে োমে LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মের জর্য আমরা এক্টি মাইেিেক্ খপৌৌঁমেমে, যা রেপজ্জর্ক্ 
খগ্রড ক্ররেং রর্মমনে ক্মর যার্োহ্র্ ও পেোরীমির জর্য রর্রাপি যাতাোমতর েমুযাগ ক্মর খিমে। 
2019 োমে এ ামর্ েং টিত ভোেহ্ ি ুনটর্ার পর LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মের এই অ্ংশটি 
রেমশষভামে গুরুত্বপমণন এেং এটি োরেন্দামির জর্য এক্টি রর্রাপি এেং আমরা গ্রহ্ণমযাগয েম্প্রিাে 
ততরর ক্মর এেং এক্ই োমে যাত্রীমির উন্নত অ্েক্াঠামমা এেং িিতার েুরেধা প্রিার্ ক্মর। গভর্নর 
কুওমমা এেং রর্উ ইেক্ন  খস্টট টিমমক্ এই গুরুত্বপুণন প্রক্েটিমক্ অ্গ্রারধক্ার খিওোর জর্য ধর্যোি, 
যা র্াোও ক্াউরি জমুে ট্রার্রজট-রভরত্তক্ উন্নেমর্ এক্টি েে ভম রমক্া পাের্ ক্রমে, যা আমামির 
েম্প্রিামের ভরেষযত প্রজমের জর্য অ্গ্রগরত ও উন্নের্মক্ েহ্ােতা ক্রমে।"  
  
ব ম্বর্টর অোর্া এম. কাপলার্ িম্বলর্, "গত েের সু্কে রিট খগ্রড ক্ররেংমে এক্ ভোেহ্ ি ুনটর্াে 
আমামির েম্প্রিাে খক্ৌঁ মপ উমঠরেে, যার িমে রতর্জর্ প্রাণ রগমেরেে এেং েমগ্র LIRR েযেস্থাে 
উমে মযাগয রেঘ্ন  টিমেরেে। এই স্থামর্ ট্রযামজরডর িী ন ইরতহ্ামে এই  টর্াটি েমোন্ত রেে, যা েমগ্র 
অ্ঞ্চমের েেমেমে রেপজ্জর্ক্ রহ্মেমে রেমেের্া ক্রা হ্ে। আজ আমামির েম্প্রিামের জর্য এক্টি র্তুর্ 
অ্ধযাে শুরু হ্মেমে, এই র্তুর্ আন্ডারপাে খ াোর মাধযমম, যা র্াটক্ীেভামে জর্রর্রাপত্তা উন্নত 
ক্মরমে, এক্ই োমে পুমরা এোক্া জমুে স্থার্ীে ট্রারিক্ হ্রাে ক্মরমে। আরম ক্মঠার পররশ্রমী পুরুষ 
এেং র্ারীমির প্রশংো ক্রর যারা মহ্ামাররর মমধয এই মহ্ার্ অ্জন মর্ অ্ক্লান্ত পররশ্রম ক্মরমের্ এেং 
েং আইেযান্ড খরেপমের আধুরর্ক্ীক্রণ এেং েং আইেযামন্ডর অ্েক্াঠামমা উন্নেমর্র জর্য উচ্চারভোষী 
এমজন্ডা রর্ধনারমণর জর্য আরম গভর্নর কুওমমামক্ ধর্যোি জার্াই।"  
  
অোম্ব েবল  দ ে চালন  লোবভর্ িম্বলর্, "খরেপে খেতু আমামির েম্প্রিামের জর্য এক্টি রেরাট 
েুরেধা হ্মত যামে। এটা িী ন খমোমি আমামির েম্প্রিামের জর্য েুরেধাজর্ক্ পররেহ্র্ রর্রিত 
ক্রমে। অ্রতররি রর্রাপত্তা েুরেধাগুরের পাশাপারশ ওভারপাে রর্মনাণ খগ্রড ক্ররেং রর্মমনে ক্রা হ্মেমে, 
যা োেক্মির জর্য রর্রাপত্তা রর্রিত ক্রমে এেং এোক্াে ট্রারিক্ হ্রাে ক্রমে। এোোও খরেওমে 
খেতু আমামির পররমেশ োহ্াযয ক্রমত যামে খয ামর্ ক্ম গারে ট্রারিক্ রর্রিে ক্রা হ্মেমে যার 
িমে পার্শ্নেতী এোক্াে োতামের মার্ উন্নত হ্মে। োমরগ্রক্ভামে আমামির োরেন্দামির রর্রাপি এেং 
পযনাপ্ত পররেহ্র্ রর্রিত ক্রার জর্য এটি এক্টি িিুন ান্ত পিমিপ।"  
  
র্িন ঘহম্পবটড টাউর্  ুপারভাইোর েবুড ি ওোিন িম্বলর্, "সু্কে রিট এ খগ্রড ক্ররেংমের 
অ্পোরণ  টামর্া এই অ্েক্াঠামমাগত ক্মনেমরের প্ররত িােেিতার জর্য আরম গভর্নর কুওমমা এেং 
েং আইেযান্ড খরে খরাডমক্ আন্তররক্ভামে ধর্যোি জার্ামত োই। র্তুর্ আন্ডারপাে খট্রমর্র রভে 
ক্মামে এেং ট্রারিক্ রর্রাপত্তা উন্নত ক্রমে।"  
ওম্বেটম্বিবরর ঘমের বপটার কাভালম্বরা িম্বলর্, "ওমেস্টোরর েম্প্রিাে  ুে  রুশ খয সু্কে রিট খগ্রড 
ক্ররেং অ্পোরণ ক্রা হ্মেমে, ক্ারণ িশমক্র পর িশক্ ধমর এই অ্েস্থার্ খমাটরোেক্ এেং 
পেোরীমির জর্য এক্ মারাত্মক্ রেপি খডমক্ এমর্মে। প্রাে িইু েের আমগ, ওই জােগাে এক্টি 
মারাত্মক্ ি ুনটর্া  মট এেং অ্তীমতও অ্মর্মক্ রেে। আমরা এক্টি গুরুত্বপমণন অ্েক্াঠামমা প্রক্মের 
েমারপ্ত খিম   ুেই আর্রন্দত যা েমামজর খেো প্রিামর্র েেক্ ও খরে েযেস্থামক্ উন্নত 



ক্রমে। তৃতীে ট্রযাক্ প্রক্মের অ্গ্রগরতরহ্মেমে আমরা খি মত পারে খয আমরা খয রেশাে েরুেধা 
আশা ক্মররেোম তা িেপ্রেম হ্মে।"  
র্িন ঘহম্পবটড কাউবন্সম্বলর  দ ে বভবভোর্া রাম্ব ল িম্বলর্, "আমার রডরিমট 8টি েম্প্রোরণ 
প্রক্ে অ্র্ুরিত হ্ওোে আমরা ক্মেক্ েের আমগ MTA/ েং আইেযান্ড খরেমরাড এেং তামির 
ক্ন্ট্রাটর 3TC োমে ক্ো েো শুরু ক্মররেে। আরোর্ এরভরর্উ এেং খেরর খের্ রিমজ প্রেম িটুি 
প্রক্ে েম্পন্ন হ্ওোে অ্মর্ক্ 'ক্রমেধনমার্ েমেযা' রেে। েেরক্েুর খশমষ, এ র্ য র্ সু্কে রিট খগ্রড 
অ্প খশষ হ্মত যামে এেং আমরা ক্মেক্টি প্রক্ে েম্পন্ন হ্মত যামে, আমরা এই প্রক্মের দ্বারা 
েেমেমে খেরশ িরতগ্রস্ত এোক্াে ক্রমউরর্টি খেরর্রিট তহ্রেেেমমহ্ েযেহ্ার ক্রমত উিগ্রীে এেং 
আরম রের্শ্াে ক্রর এই প্রক্ে েং আইেযামন্ডর েক্মের জর্য এক্টি রর্রাপি, ইরতোেক্ েুরেধা হ্মে।"  
  
ক্ামজর এই দ্রুত গরত এেং অ্র্র্য প্রমক্ৌশে পিরতর েযেহ্ার েংরিষ্ট ট্রারিক্ েোেেমক্ মাত্র েে 
মামের মমধয েীমােি ক্মররেে। LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মের জর্য তহ্রেে MTA এর 2015-19 
ক্যারপটাে খপ্রাগ্রাম এেং 2020-24 ক্যারপটাে খপ্রাগ্রাম (Capital Program) খেমক্ এমেমে।  
  
রর্উ ইেক্ন  অ্ঞ্চমে COVID তেরর্শ্ক্ মহ্ামারী আ াত হ্ার্ার ক্মেক্ রিমর্র মমধয, MTA রর্মনাণ োইট 
- যা অ্তযােশযক্ীে খেো রহ্মেমে োে ুোক্ার অ্র্মুরত খিওো হ্ে - োইটগুরে েরক্রে এেং 
েুররিত রা ার রেসৃ্তত েরুিা েযেস্থাগুরে ক্াযনক্র ক্মরমে। MTA ক্র্িাক্শর্ অ্যান্ড খডমভেপমমি 
দ্রুত প্রমোজর্ীে েতক্ন তা রেরিত ক্রমত এক্রত্রত হ্ে এেং খেগুরে ধারাোরহ্ক্ভামে োস্তোের্ ক্রমত 
ঠিক্ািারমির োমে েহ্মযারগতা ক্মর। LIRR েম্প্রোরণ প্রক্মে প্রক্ে েযেস্থাপর্া িে মহ্ামারী জমুে 
ক্াজ অ্েযাহ্ত রা ার জর্য ট্রযাক্ আউট এেং ক্মীমির েম্পমির েেমেমে ক্াযনক্র েযেহ্ার ক্রমত 
LIRR এর োমে  রর্িভামে ক্াজ ক্মররেে।  
  
MTA ক্র্িাক্শর্ অ্যান্ড খডমভেপমমি এর LIRR েম্প্রোরণ প্রক্ে েং আইেযান্ড খরে খরামডর 
এক্টি েহু রেরেের্ মারক্ন র্ ডোমরর আধুরর্ক্ীক্রমণর অ্ংশ, যা ক্মেক্ িশমক্ খরেপমের পাওো 
েেমেমে েে রেরর্মোগ। ক্াজ খশষ হ্মে LIRR তার ধারণিমতা খমাটামুটি 50 শতাংশ েৃরি 
ক্রমে। এক্োমে, আপমগ্রড এই অ্ঞ্চে জমুে পররেহ্র্ রূপান্তর এেং েং আইেযান্ডোেীমির জর্য 
এক্টি রর্ভন রমযাগয, অ্তযাধরুর্ক্ খরে েযেস্থা প্রিার্ ক্রমত োহ্াযয ক্রমে। LIRR রূপান্তমরর জর্য 
খেট ক্রা 100+ প্রক্ে েম্পমক্ন  আমরা তমেযর জর্য aModernLI.com রভরজট ক্রুর্।  
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