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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং মময়র বি ব্লাবিও MTA-র পুর্গন ঠর্ এিং অর্ন ায়র্ করম্বে 10-পম্বয়ন্ট পবরকল্পর্া
ম াষণা কম্বরম্বের্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা এবং মময়র ববল বি ব্লাবিও আজ মমমরাপবলটার্ রান্সমপাটন অ্ম াবরটিমে
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) পুর্গনঠর্ েরার এবং এমজবন্সটির জর্য বর্মববিত এবং
িীর্নস্থায়ী অ্ ন িরবরামের উৎি ততবর েরার প্রস্তাব মর্াষণা েমরমের্। প্রস্তাবটি িংমোচর্ মূলয এবং MTA মে
স্বীেৃ বত মিওয়ার এেটি পবরেল্পর্ার ম ৌ অ্র্ুমমাির্মে অ্ন্তভূন ক্ত েমর।
1. এমজবন্সটিমে আরও িক্ষ এবং ো নের েমর তু লমত MTA এেটি পুর্গনঠমর্র পবরেল্পর্া ততবর েরমব।
মান্ধাতার আমমলর োঠামমাটি মমৌবলেভামব 6 টি ববিযমার্ স্বত্ত্বার মেন্দ্রীভূ ত িাধারণ ো নোবরতায় পবরববতন ত
েমব। বতন মামর্ - NYCTA, LIRR, মমমরা-র্ ন (Metro-North), MTA েযাবপটাল ের্স্ট্রােশর্ (MTA
Capital Construction), MTA বাি (MTA Bus), SI মরলওময় (SI Railway) - 6 টি পৃ ে স্বত্ত্বা বেিামব
োজ েমর। এই 1968 িামলর- বিজাইর্ েরা "মোবডং মোম্পাবর্" োঠামমা িমন্বয় িাধর্মে আরও েঠির্ এবং
বযয়বহুল েমর তু মলমে। বর্মনাণ বযবস্থাপর্া, আইর্, ইবিবর্য়াবরং, আেরণ, মার্ব িম্পি, ববজ্ঞাপর্ ইতযাবির মত
িমস্ত িাধারণ ো নাবলী এেটি মেন্দ্রীয় ো নপ্রণালীর অ্ধীমর্ এেীভূ ত এবং ববঘ্নেীর্ েরা েমব। স্বতন্ত্র্য
ববভাগগুবল তামির প্রা বমে ো নাবলীর তির্বির্ বযবস্থাপর্ায় মমর্াবর্মবশ েরমব। পুর্গনঠমর্র পবরেল্পর্াটি এই
বেমরর জুর্ র্াগাি িম্পূণন েমব। পুর্গনঠমর্র পবরেল্পর্াটিমত অ্বশযই িংস্কৃ বতর এেটি পবরবতন র্ িং ুক্ত ােমত
েমব, া মবিরোরী িংস্থা এবং অ্র্য বিটি ও মেট ম মে র্তু র্ এবং িম্প্রবত বর্ ুক্ত এবং মাঝাবর-প নাময়র
পবরচালর্োরীমির ম মে আর্মোরা ধারণা এবং র্তু র্ িৃবিমোণ িৃবি েরমব।
2. MTA পুর্গনঠর্ পবরেল্পর্া এেটি িংমোচর্ মূমলযর অ্ নায়র্ মমিলমে অ্ন্তভূন ক্ত েরমব। মযার্োটমর্ 61st St.
এর িবক্ষণ রাস্তা বেিামব িংজ্ঞাবয়ত মিন্ট্রাল ববজমর্ি বিবস্ট্রক্ট (Central Business District, CBD) এর
পবরিীমায় ইমলেরবর্ে মটাবলং বিভাইি ইর্েল েরা েমব। FDR ড্রাইভমে মিন্ট্রাল ববজমর্ি বিবস্ট্রমক্ট অ্ন্তভূন ক্ত
েরা েমব র্া। ইমলেরবর্ে মটাবলং বিমেম, মমর্াবর্ত ক্রবিং ম মে মযার্োটমর্ প্রমবশ েরা চালেমির দ্বারা আমগ
প্রিার্ েরা মটালগুবলর বেিাব রাখমব। এেটি িংমোচর্ মূলয পবরেল্পর্া িম্পন্ন েরমত িংমোচর্ পবরোঠামমা
ইর্েমলশর্ িময়মমতা িম্পূণন েরা বর্বিত েরার উমেমশয, এবং বিটির রাস্তাগুবলমত পবরোঠামমা ইর্েমলশমর্র
বযবোর ও তামির প্রভাববত েরার উমেমশয েযাশমলশ মটাবলং বিমেম চালামর্া এবং পবরচালর্ার জর্য TBTA
এর িক্ষতা উপলবি েরার জর্য বর্উ ইয়েন বিটি এবং MTA এর মমধয এেটি MOU িামপমক্ষ বিমেমটি ইর্েল
েরা ও চাবলত েমব। বযস্ত র্া াো িমময় াতায়ামতর জর্য বিিোউমের মাধযমম মটাল আলািা েরা েমব।
আপৎোলীর্ গাড়ীগুবলমে িংমোচর্ মূমলযর মটালগুবলর বাইমর রাখা েমব। প্রবতবন্ধী বযবক্তমির দ্বারা চাবলত বা
তামির বর্ময় াতায়াত েরা গাড়ীগুবল এবং CBD মত াো বচবেৎিা িুববধাগুবলমত অ্যামেি েরমত অ্িুববধা
েয় বা িীবমত অ্যামেি ুক্ত শর্াক্তেরণম াগয বযবক্তবগন িে CBD মত প্রমবশ েরা এেটি িীবমত মগাবির
গাড়ীগুবলমে অ্র্যার্য োড় বা বিিোউে মিওয়া েমব। িংমোচর্ মূমলযর মটালগুবলমে বর্উ ইয়েন বিটিমত

ববক্রময়র ম মে উদ্ভূ ত র্তু র্ ইোরমর্ট ববক্রময়র এেটি স্থায়ী পবরমামণর মেট ও বিটির রাজস্ব ম মে, এবং
মেট ও বিটির েযার্াববি এেিাইজ টযামের এেটি শতাংশ ম মে ভতুন বে মিওয়া েমব। িংমোচর্ মূমলযর রাজস্ব
এবং এই িুটি ের, িাবওময় বিমেম, র্তু র্ বিগর্াবলং, র্তু র্ িাবওময় গাড়ী, রযাে ও গাড়ী মমরামত,
অ্যামেিম াগযতা, বাি ও বাি বিমেম উন্নয়র্ এবং িীবমত গণ পবরবেমর্র ববেল্প াো বাইমরর বমরাগুবলর
অ্ঞ্চমল ার্বােমর্র উপলিতা িম্প্রিারমণ আরও বববর্ময়াগমে অ্গ্রাবধোর বিময়, MTA এর মূলধর্ী প্রময়াজর্
পূরণ বর্বিত েরমত প্রময়াজর্ীয় অ্ ন ম াগামর্র উৎি প্রিার্ েরার জর্য এেটি 'লেবে' এ রাখা েমব।
ইমলেরবর্ে পবরোঠামমা িঠিে জায়গায় বিামর্া েমল এবং এেটি মূলধর্ী পবরেল্পর্া চূ ড়ান্ত েময় মগমল মটালগুবল
বর্ধনাবরত েমব বেন্তু মোমর্া অ্বস্থামতই 2020 বিমিম্বমরর পমর র্য়।
3. ভববষযত বেরগুবলমত MTA ভাড়াগুবল অ্বশযই বযয় বর্য়ন্ত্র্ণ পিমক্ষপ এবং উন্নত পবরচালর্া দ্বারা বর্য়ন্ত্র্ণ
েরমত েমব। MTA গণপবরবেমর্র ভাড়া বাড়ামত পারমব া প্রবত বের মুদ্রাস্ফীবত জবর্ত মূলযবৃবির 2% প নন্ত
িীবমত।
4. িমস্ত MTA মবািন অ্যাপময়েমমেগুমলা পবরববতন ত েমব ামত বর্ ুক্ত বর্বনাবচত েমনেতন ামির োমজর মময়ামির
িাম িমস্ত শতন াবলী মশষ েময় ায়।
5. ভাড়া র্া বিময় মর্মম াওয়ার িাম লড়াই েরমত মেট এবং বিটির মমধয অ্ংশীিারীত্ব প্রময়াজর্। আমরা
এেটি মস্বচ্ছা ভাড়া পিবত রাখমত পারব র্া এবং তবুও এেটি পিবত বজায় রাখব া েমনক্ষম াোর স্থাবয়ত্ব
বর্বিত েমর। মেট েমী এবং মেশর্ বিজাইর্ পবরবতন র্ উভয়মে বর্ময় এেটি আইর্ প্রণয়র্ মেৌশল গঠর্
েরমত MTA, বিবে এবং বিবস্ট্রমক্টর আইর্জীববমির বর্ময় োজ েরমব া ভাড়া র্া বিমল তামে অ্পরাধী েরমব
র্া বেন্তু তার পবরবমতন ভাড়া র্া বিময় ামত পালামত র্া পামর তা আটোমত, লঙ্ঘর্োরীমির জবরমার্া েরমত
এবং আইর্ েমঠার েরমব।
6. তামির প্রেৃ ত িম্পবি ও িায়গুবল বর্ধনারণ েরমত MTA এেটি স্বতন্ত্র্য অ্বিট েরমব। প্রারবিে অ্বিটটি
জার্ুয়াবর 2020-র মমধয মশষ েরমত েমব। তারা ম পূবনাভাি, অ্র্ুমার্ এবং মূলধর্ী পবরেল্পর্ার প্রস্তাব েরমব
তা আব নে িক্ষমতা িামপক্ষ।
7. মূলধর্ী পবরেল্পর্া পবরবের্, ইবিবর্য়াবরং এবং িরোরী ববশারিমির এেটি েবমটি দ্বারা প নামলাচর্া েরা
েমব ামির MTA (আঞ্চবলে রার্বজট েবমটি (Regional Transit Committee, RTC)) এর িাম আমগ
ম মে মোমর্া আব নে িম্পেন মর্ই। েবমটিমত গভর্নর, মময়র, মেট অ্যামিমব্লী এবং মিমর্ট, এবং িাবওময়
রাইিািন এবং ারা গাড়ী চালার্ তামির প্রবতবর্বধত্ব েরা িংস্থা দ্বারা েমী বর্ ুক্ত েরা েমব। মূলধর্ী
পবরেল্পর্ায় প্রময়াজর্ীয় অ্ ন ম াগার্ বিমত MTA ম মটাল ও ভাড়া বৃবির প্রস্তাব মিমব RTC মিটিও
প নামলাচর্া েরমব।
8. MTA এর "বিজাইর্ ববড" বেিামব অ্র্ুিৃত িমস্ত মুখয বর্মনাণ প্রেল্প এবং পবরেবল্পত প্রেল্পগুবল ােমব।
প্রা বমেভামব প্রেমল্পর বযয় এবং িমময়র উপর বভবি েমর শুধুমাত্র এেটি মবিরোরী মক্ষমত্র প্রবতম াবগতায় ববি
েরার জর্য প্রময়াজর্ীয় জায়গা প নন্ত MTA প্রারবিে ড্রবয়ংগুবল েরমব। পারফরমমমন্সর জর্য পুরষ্কার বা
বতরষ্কার িে বর্বনাচর্গুবল েরা েমব। িমস্ত মুখয বর্মনাণ প্রেল্পগুবল বর্মনাণ এবং ইবিবর্য়াবরং ববশারমিরা
প নামলাচর্া েরমবর্ ারা MTA বা তামির পরামশনিাতামির িাম িম্বন্ধ ুক্ত র্র্। অ্তযাধুবর্ে বিজাইর্ এবং
প্র ুবক্ত বযবোর েরা েমচ্ছ এটি বর্বিত েরমত বর্মনাণ প নামলাচর্াোরী িমলর মর্তৃন মত্ব ােমবর্ েমর্নল স্কু ল অ্ফ

ইবিবর্য়াবরং (Cornell School of Engineering) এবং েমলাবম্বয়া স্কু ল অ্ফ ইবিবর্য়াবরং (Columbia
School of Engineering) এর বির্। এই মগাবিটি বিগর্াল বিমেম আপমগ্রি েরার পিবতও প নামলাচর্া
েরমব এবং বর্রাপিা, িময়ার্ুববতন তা এবং বযময়র জর্য ববমশষ েমর ম াগাম াগ বভবিে মরর্ বর্য়ন্ত্র্ণ
(Communications Based Train Control, CBTC) এর িাম আল্ট্রা-ওয়াইি-বযান্ড (Ultra-WideBand, UWB) প্র ুবক্তর তু লর্া েমর মোর্ বিমেমটি বযবোর েরমল িবম মে ভামলা েমব তা বস্থর েরমব। বয ন
েন্ট্রাক্টরমির বর্বষি েরমত MTA আরও আগ্রািী েমব।
9. MTA অ্ববলমম্ব িাবওময় অ্যাের্ প্ল্যামর্র মশষ েওয়া দ্রুততর েরমব ার মমধয আমে: বিগর্াল মমরামত;
জল বযবস্থাপর্া; মেশমর্র উন্নবতববধার্; মরল ওময়বডং; র্ষনণ পযাি ইর্েমলশর্; ববধনত িংস্কামরর প্রমচিা; এবং
অ্র্যার্য পবরমষবার উন্নবতববধার্।
10. বববধগুবলমে এই োঠামমায় ো নের েরমত গভর্নর এবং মময়র আইর্ প্রণয়র্োরীর িাম এেম ামগ োজ
েরমবর্।
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