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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা চারটি মমম্বরা-র্র্ন মরইলম্বরাড (METRO-NORTH RAILROAD) মেের্ তৈবর
করার ম াষণা কম্বরম্বের্ ব্রঙ্কম্বে

এম্পায়ার মেট মডম্বভলপম্বমন্ট (Empire State Development, ESD), মমম্বরাপবলটার্
রান্সম্বপাম্বটনের্ অম্বর্াবরটি (Metropolitan Transportation Authority, MTA), অোমরোম্বকর
(Amtrak) মম্বযে চু বি রূপান্তরণকারী প্রকল্পম্বক অগ্রের হম্বৈ বিম্বে
র্ৈু র্ মেের্গুবল পূিন ব্রঙ্কম্বের রার্বেট মডোটন অঞ্চলগুবল েংযুি করম্বি এিং মমম্বরা-র্র্ন মক করম্বি
মপর্ মেেম্বর্র োম্বর্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে MTA, এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমন্ট এবং অ্যামট্র্যামকর
মমযয একটি চু ক্তিমে ঘপ ৌঁছমর্া ঘগমছ োর ফমল চারটি ঘমমট্র্া-র্র্ন ঘরইলমরাে ঘেশর্ তেক্তর হমব একটি কম বযবহৃে
ঘরল লাইমর্র উপর পূবন ব্রঙ্কমে, োর োমর্ ঘপর্ ঘেশমর্র ঘোগামোগ র্াকমব| জক্তিে পক্ষগুক্তল একটি
ঘমমমারান্ডাম অ্ফ আন্ডারষ্টাক্তন্ডং স্বাক্ষর কমরমছর্ ো এই রূপান্তরণকারী প্রকল্পটিমক অ্গ্রের হবার অ্র্ুমমাদর্
ঘদয়, োর ফমল একটি অ্েযন্ত প্রময়াজর্ীয় পক্তরবহমর্র ক্তবকল্প উপলব্ধ হমব এবং বহু ব্রঙ্কেবােীর জর্য োোয়ামের
েময় র্াটকীয়ভামব হ্রাে পামব| এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্ MTA-এর োমর্ কাজ করমব
প্রকল্পটির পক্তরকল্পর্া এবং পক্তরচালর্ার জর্য োর ফমল ব্রঙ্কমের জর্য অ্র্ননর্ক্তেক উন্নয়মর্র এক র্েু র্ প্রজন্ম
উমন্মাক্তচে হমব| চু ক্তিটির অ্ংশ ক্তহমেমব, অ্যামট্র্যাক এবং MTA এক োমর্ লং আইলযান্ড ঘর্মক ঘপর্ ঘেশর্
অ্বক্তয এবং োরপর হয় উত্তমর বের্ বা দক্তক্ষমর্ ওয়াক্তশংটর্ অ্বক্তয অ্গ্রের হয় এমর্ কময়কটি ঘট্র্র্ তদক্তর্ক
চালামর্ার েম্পাদর্মোগযো অ্যযয়র্ করমব|
"ব্রঙ্কমের বি ঘবক্তশ েংখ্যক বেবােকারী ক্তর্ভন রমোগয পক্তরবহণ ছািা রময়ক্তছমলর্ ঘে কারমণ আক্তম এই র্েু র্
ঘেশর্গুক্তলর কর্া প্রস্তাব কক্তর", গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "র্বক্তর্ক্তমনে ময়ক্তর্হার্ ঘেশর্ বেন মামর্ তেক্তর
হমে, োর োমর্ এই চারটি ঘেশর্ শুযু পূবন ব্রঙ্কেমক মযার্হযাটামর্র পক্তিম ক্তদকমক েুক্তি করমব র্া, োর োমর্
আমামদর রামজযর পক্তরবহণ কাঠামমামক আমূল পক্তরবেন র্ করার উমেমশয আমামদর চলমার্ প্রমচষ্টামক আমরা
অ্গ্রের করমব| আক্তম এম্পায়ার ঘেট ঘেমভলপমমন্ট কমপনামরশর্মক োমদর েহায়োর জর্য যর্যবাদ জার্ামে চাই
এই প্রকল্পটি বাস্তবায়মর্র জর্য োমে ব্রঙ্কমের জর্য অ্র্ননর্ক্তেক উন্নয়মর্র এক র্েু র্ প্রজন্ম উমন্মাক্তচে হয়| আক্তম
অ্যামট্র্যাকমকও যর্যবাদ জার্ামে চাই োমদর েম্মক্তের জর্য|"
কমন রৈ MTA-এর মচয়ারমোর্ ফার্ন াম্বডা মফরার িম্বলর্, "ঘমমট্র্া-র্মর্নর পক্তরমষবা পূবন ব্রঙ্কমের কামছ ক্তর্ময়
আো ঘবামরার জর্য একটি েুগান্তকারী টর্া এবং আমরা েবাই শুরু করার জর্য উদগ্রীব হময় ক্তছলাম| এই
প্রকল্পটি পূবন ব্রঙ্কমের োোয়ামের েময় উমেখ্মোগযভামব হ্রাে করমব এবং অ্ঞ্চমলর বযবো এবং প্রক্তেষ্ঠার্গুক্তলমক
োহােয করমব কমনচারীমদর আকষনণ করমে| এটা আমার এবং শময় শময় ব্রঙ্কেবােীমদর একটি দী ন লাক্তলে স্বপ্ন|

বলাই বাহুলয, আমরা গভর্নর কুওমমার অ্যামট্র্যামকর োমর্ ঘর্েৃ ত্বমক অ্ক্তভবাদর্ জার্াই MTA ঘক এই প্রকল্পটি
এক্তগময় ক্তর্ময় ঘেমে ঘদবার জর্য|"
আজ েকামল MTA ঘবামেনর ঘমমট্র্া-র্র্ন কক্তমটির োমর্ ক্তমটিমের েময়, কক্তমটিটি HNTB ক্তর্উ ইয়কন
ইক্তিক্তর্য়াক্তরং অ্যান্ড আক্তকনমটকচার-এর (HNTB New York Engineering and Architecture) োমর্ 35
ক্তমক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলামরর চু ক্তিটি অ্র্ুমমাদর্ কমরর্ প্রকল্পটির ইক্তিক্তর্য়াক্তরং এবং ক্তেজাইমর্র জর্য, ো ঘমমট্র্া-র্র্ন
ঘপর্ ঘেশর্ অ্যামেে প্রকল্প (Metro-North's Penn Station Access) র্ামম পক্তরক্তচে| েম্পূণন MTA ঘবােন
চু ক্তিটি ক্তবমবচর্া করমবর্ বৃহস্পক্তেবার| অ্যামট্র্যামকর একটি অ্র্ুরূপ অ্র্ুমমাদমর্র োমপমক্ষ MTA ঘবামেনর কাজ
ক্তর্ভন র করমব|
র্েু র্ পক্তরমষবাটি ঘমমট্র্া-র্র্ন ঘট্র্র্গুক্তলমক ঘহল ঘগট ক্তব্রজ ক্তদময় কুইমে ক্তর্ময় আেমব ঘেখ্ামর্ ঘেগুক্তল লং আইলযান্ড
ঘরইল ঘরামের রুমটর োমর্ ক্তমমশ োমব, োরপর ইে ক্তরভার টামর্ল্ে ক্তদময় মযার্হাটামর্ প্রমবশ কমর পক্তিমম ঘপর্
ঘেশমর্ অ্গ্রের হমব| র্েু র্ ঘেশর্গুক্তল ছািাও, প্রকল্পটির অ্ন্তভুন ি রময়মছ র্েু র্ ট্র্যাক এবং েুইচ আর োর
োমর্ শক্তি, ক্তেগর্াল, ঘোগামোগ ও পক্তরকাঠামমার আপমগ্রে| ঘেশর্গুক্তলর মমযয রময়মছ:
·
·
·
·

হান্টে পময়ন্ট
পাকন মচষ্টার/ভযার্ ঘর্ে
মক্তরে পাকন
ঘকা-অ্প ক্তেটি

MTA-এর 2015-2019 এর কযাক্তপটাল ঘপ্রাগ্রাম প্রকমল্পর উমেমশয 695 ক্তমক্তলয়র্ মাক্তকনর্ েলামরর প্রার্ক্তমক
ক্তবক্তর্ময়াগ যারণ কমর োর অ্ন্তভুন ি 250 মাক্তকনর্ েলামরর ঘেমটর েংস্থার্ ো প্রদার্ করা হমব ESD-র মাযযমম|
MTA প্রকল্প অ্ক্তেক্তরি অ্র্নায়র্ েন্ধার্ করমছ প্রকল্পটি েম্পূণন করার উমেমশয 2020-2024 এর কযাক্তপটাল
ঘপ্রাগ্রামম|
HNTB প্রার্ক্তমক ক্তেজাইর্ তেক্তর করমব, প্রকমল্পর েময়েূচী এবং ক্তর্মনাণ ঘক শল তেক্তর করার োমর্| কামজর
অ্ন্তভুন ি র্াকমব লাইর্ যমর ঘট্র্র্ পক্তরচালর্ার ক্তবকল্পগুক্তল, ট্র্যামকর অ্যালাইর্মমমন্টর চূ িান্তকরণ, এবং
কক্তমউক্তর্টি আউটক্তরমচর কাজ| প্রার্ক্তমক ক্তেজাইমর্র পক্তরমষবা ছািাও, চু ক্তিমে ক্তবক্তভন্ন ক্তর্মনাণ পদ্ধক্তের ক্তবকল্পও
আমছ|
পূবন ব্রঙ্কমের বাক্তেন্দামদর োোয়ামের েময় র্াটকীয়ভামব হ্রাে করা ছািাও, ঘমমট্র্া-র্মর্নর ঘট্র্র্গুক্তল ঘপর্
ঘেশর্ে ক্তর্ময় আোর ফমল পূবন ব্রঙ্কমের ক্তর্ময়াগকেন ামদর কামছ শ্রমমর ভান্ডার প্রোক্তরে হমব উমেখ্মোগযভামব,
ঘেমর্ মক্তরে পাকন অ্ঞ্চমলর ঘমক্তেকাল কমমেে, এবং ব্রঙ্কমের বাক্তেন্দামদর োোয়ামের েুমোগও কমর ঘদমব
ওময়েমচষ্টার কাউক্তন্ট এবং কামর্টিকামট কাজ করার জর্য|
MTA কময়ক েপ্তামহর মমযয HNTB ঘক একটি "অ্গ্রের হবার ক্তবজ্ঞক্তপ্ত" জাক্তর করার আশা রামখ্, ঘেই েমময়
চু ক্তিগে পক্তরমষবাগুক্তলর কাজ শুরু হমব| ক্তেজাইমর্র কাজ আমরা অ্গ্রের হমল আমরা ক্তর্ক্তদনষ্ট েময়েূচী তেক্তর করা
হমব প্রকল্পটির জর্য|
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