
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ হাইড পাকন  গ্রেড ক্রব িং িাবতল এিিং বর্র্নাবরত  মম্বের আম্বগই রাস্তা পরু্রাে 
গ্র ালার গ্র াষণা কম্বরর্  

  
প্রকল্প বর্র্নাবরত  মম্বের দইু মা  আম্বগ  ম্পন্ন হম্বেম্বে  

  
আটটি LIRR গ্রেড ক্রব িং এর তৃতীেটি িাবতল হম্বেম্বে  

  
িৃহৎ LIRR  ম্প্র ারণ প্রকম্বল্প মাইলফলক যা রূপান্তরমূলক তৃতীে ট্র্োক অন্তভুন ক্ত কম্বর যা বভড় 

এিিং বিলে হ্রা  করম্বি  
  

এ াম্বর্প্রকম্বল্পর বভবডও গ্রদ ুর্ এিিং বফতা কাটার েবি গ্রদ ুর্ এ াম্বর্  
  

আম্বগর এিিং পম্বরর েবি গ্রদ ুর্ এ াম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা যার্বাহর্ চলাচমলর জর্য আজ নর্উ হাইড পার্ন  ররাড উমবাধর্ র্রার 
র াষণা নিমেমের্ রযমহতু নর্উ হাইড পার্ন  ররলপথ অ্পসারণ এবং পুর্নর্নমনাণ বামজট এবং নর্ধনানরত 
সমমের িইু মাস আমগ সম্পন্ন হমেমে। এটি বৃহত্তর লং আইলযান্ড ররলওমে (Long Island 
Railroad, LIRR) সম্প্রসারণ প্রর্মের সবনমেষ পিমেপ যা রেমর্র যার্জট এবং নবলম্ব র্মামত 
রলারাল পার্ন  রথমর্ নহক্সনভল পযনন্ত এর্টি তৃতীে েযার্ রযাগ র্রমব। রেড ক্রনসং, নর্উ হাইড পার্ন  
এবং গামডন র্ নসটি োমম অ্বনিত, রলারাল পার্ন  রথমর্ নহক্সনভল পযনন্ত LIRR সম্প্রসারণ প্রর্মের 
অ্ংে নহমসমব LIRR রমইর্ লাইর্ বরাবর আটটি সড়র্-স্তমরর তৃতীে ক্রনসং।  
  
"নর্উ হাইড পার্ন  ররাড রেড ক্রনসং িেমর্র পর িের্ ধমর এর্টি োনির্ িুুঃস্বপ্ন হমে িাাঁনড়মেমে 
এবং এটা ঠির্ র্রার রচমে বলা সহজ নেল। আনম গনবনত রয আমরা এইমাত্র নর্ধনানরত সমমের িইু 
মাস আমগ বামজমট র্তুর্ রেড ক্রনসং খুমলনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরর্টি ক্রনসং বন্ধ হমে 
যাওোর সামথ সামথ আমরা LIRR-এর জর্য র্ম নবলম্ব এবং এর্টি োর্নজট রর্টওোমর্ন র অ্মপোে 
আনে যা লং আইলযান্ড এবং নর্উ ইেমর্ন র জর্য এর্নবংে েতাব্দীর অ্থনর্ীনতমর্ সহােতা র্রমত 
পামর।"  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Jqh0u-z6bsQ&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157715616931943
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LIRR_Project_Before_and_After.pdf


 

 

র্তুর্ চালু হওো নর্উ হাইড পার্ন  ররামড আন্ডারপামসর পূবন ও পনিম নিমর্ পথচারীমির িুটপাথ 
সহ এর্টি র্তুর্ চার রলমর্র আন্ডারপাস রমেমে। রাস্তার উপমরর এর্টি ADA-সহমযাগী পথচারী 
রসতু সংস্কাররৃ্ত র্তুর্ হাইড পার্ন  রেের্টিমত সহমজ অ্যামক্সস প্রিার্ র্রমব। এোড়াও িনেণমুখী 
নর্উ হাইড পার্ন  ররাড রথমর্ নিঞ্চ এনভনর্উ এবং উত্তরমুখী নর্উ হাইড পার্ন  ররাড রথমর্ প্লাজা 
এনভনর্উ পযনন্ত এর্টি অ্র্র্য বাম-টার্ন রলর্ আমে।  
  
MTA কর্স্ট্রাকের্ এন্ড গ্রডম্বভলপম্বমম্বের গ্রপ্রব ম্বডে জাম্বর্া বলিার িম্বলম্বের্, "নর্ধনানরত সমমের 
আমগ এই জাতীে নবোল আপমেড সমানি, এটি রিখাে রয MTA র্ীভামব প্রর্েগুনলমর্ আমগর 
তুলর্াে দ্রুত, আরও ভাল এবং র্ম বযমে সরবরাহ র্রমে। গভর্নর কুওমমার রর্তৃমে আমরা লং 
আইলযান্ড জমুড় 100 টিরও রবনে LIRR প্রর্ে েহণ র্মরনে এবং তারা COVID-19 সংর্মটর মমধয 
নিমে োমর্ রমে রগমে।"  
  
MTA লিং আইলোন্ড গ্ররল গ্ররাম্বডর গ্রপ্রব ম্বডে; ইবিবর্োর বফবলপ িম্বলর্, "নর্উ হাইড পার্ন  ররাড 
রেড ক্রনসং বন্ধ র্রাে যারা নর্উ হাইড পার্ন  ররাড বযবহার র্মর তামির নর্রাপত্তা এবং 
নর্ভন রমযাগযতা বৃনি র্মরমে। এই প্রর্ে আমামির র্াযনক্রম উন্নত র্মর, যার্জট র্নমমে রিে এবং 
এই ক্রনসং রগটগুমলা নর্মূনমলর মাধযমম পনরমবমের উন্ননত  টাে। এই সামথ আমামির নেে প্রনতনবনম্বত 
নডনলমর্টর বযবহামরর মাধযমম রেড ক্রনসং নর্রাপত্তা উন্নত র্রার প্রমচষ্টা এবং ওোমজর সামথ 
আমামির সহমযানগতা সর্ল লং আইলযান্ডবাসীমির জীবর্যাত্রার মার্ উন্নেমর্ আমামির অ্ঙ্গীর্ার 
প্রিেনর্ র্মর। আনম আমামির র্মীমির জর্য গনবনত র্ারণ তারা এই অ্ভূতপবূন সমমে এনগমে আসমে 
এবং নবতরণ র্রমে।"  
  
3 রিব্রুোনর তানরমখ যার্বাহর্ চলাচল এবং পথচারীমির জর্য রেড ক্রনসং বন্ধ র্মর রিওো হে। 
গত র্মের্ মাস ধমর, কু্ররা সসনর্মর্র সূ্তপ িাপর্ র্মরমে, েযামর্র নর্মচ রাস্তামর্ নর্চু র্রার জর্য 
মাটি খর্র্ র্মরমে এবং েযামর্র িনেণ পামে র্তুর্ 3,350-টর্ ররলপথ রসতু এবং সুড়ঙ্গ র্াঠামমা 
নর্মনাণ র্মরমে।  
  
11-12 জলুাই রথমর্ ডাবল েযার্ নবভ্রামটর সমে MTA র্র্স্ট্রার্ের্ অ্যান্ড রডমভলপমমন্ট, MTA লং 
আইলযান্ড ররল ররাড এবং নডজাইর্-নবল্ড র্ন্ট্রাক্টর 3TC নবিযমার্ ররল অ্বর্াঠামমা সনরমে র্তুর্ 
75 িুট, নতর্-রব রসতু িাপমর্র অ্র্ুমনত রিে। এই র্র্ো নর্মনাণ প্রর্মের উপর উদ্ভাবর্ী রসতু 
ইর্েমলের্ পিনত হাইড্রনলক্স বযবহার র্মর এর্টি সিাহামন্ত রসতু িাপর্ র্রমত, প্রথম আরবার্ 
এনভনর্উ রেড পৃথর্ীর্রমণর জর্য বযবহৃত হে, উত্তর আমমনরর্াে প্রথম এই ধরমর্র বযবহার নেল। 
এটি নেল LIRR সম্প্রসারণ প্রর্মের জর্য িইু সিামহর মমধয নবতীে প্রধার্ মাইলিলর্, র্ালন রপ্লমসর 
3.4 মাইল পূমবন LIRR এর রের্ রর্াভ ররাড নিজ চালু র্রার পর।  
  
গত েীমে, কু্ররা রগাপর্ এনভনর্উমত পবূনবতী-রেড ররলওমে ক্রনসং, নর্উ হাইড পামর্ন  এর্ মাইমলর 
চার িেমাংে এবং নর্উ র্যামসমলর 6.4 মাইল পূমবন আরবার্ এনভনর্উ প্রনতিাপমর্র জর্য রসতু 
িাপর্ র্মর। ওমেেমবনর এবং নর্উ র্যামসমলর সীমামন্ত সু্কল নস্ট্রমট এখর্ ররলপথ প্রনতিাপমর্র র্াজ 
চলমে।  



 

 

  
গ্রলারাল পাকন  গ্রেম্বক বহক্সবভল পযনন্ত LIRR  ম্প্র ারণ প্রকল্প  
  
LIRR সম্প্রসারণ প্রর্েটি রলারাল পার্ন  রথমর্ নহক্সনভনলমত তৃতীে েযার্ রযাগ র্রমব, রেমর্র যার্জট 
ও নবলম্ব হ্রাস র্রমব এবং বযস্ত সমমে সনতযর্ামরর নবমুখী পনরমসবা সনক্রে র্রমব। এই 
রূপান্তরমূলর্ র্ামজর মমধয রমেমে অ্নতনরক্ত পানর্ন ং গযামরজ নর্মনাণ এবং উন্নত রেের্ অ্যামক্সস, 
রেণামবেণ এবং েব্দ রেণামবেণ প্রাচীর, ররল রসতুর উন্ননত এবং র্নরমডামর আটটি সড়র্ স্তমরর 
ররলপথ অ্পসারণসহ রবে র্মের্টি প্রর্ে। সির্নির্ র্াজর্মমনর উপর প্রভাব র্মামর্া যাে এমর্ 
উপামে নর্মনাণ র্াজ সম্পাির্ র্রা হমে এবং তার সামথ বযাপর্ প্রেমর্ এবং িার্ীে সম্প্রিামের 
সমন্বমে গণ প্রসার প্রমচষ্টা পনরর্নেত হমে।  
  
সাম্প্রনতর্ প্রর্মের মাইলিলর্গুমলার মমধয রমেমে:  

• 2020 সামলর এনপ্রমল রলারাল পামর্ন র রপ্লইর্নিল্ড এনভনর্উ নিমজ তৃতীে েযামর্র জর্য এর্টি 
র্তুর্ উপসাগর রযাগ র্রা হমেনেল।  

• রলারাল পামর্ন  নলমন্ডর্ এনভনর্উ পথচারী আন্ডারপাস নতর্টি েযার্ থার্ার জর্য প্রসানরত র্রা 
হমেমে এবং 2020 সামলর এনপ্রল এ জর্সাধারমণর জর্য পুর্রাে রখালা হমেমে  

• 2020 সামলর জরু্ মামস রের্ রর্াভ ররাড নিমজ এর্টি র্তুর্ নতর্ েযার্ ররল রসতু িাপর্ 
র্রা হমেনেল।  

• চলমার্ সমূ্পণন রেের্ আধুনর্র্ীর্রমণর অ্ংে নহমসমব 2020 সামলর জরু্ মামস র্ালন রপ্লস 
রেেমর্ পথচারীমির রসতু িাপর্ র্রা হমেনেল।  

• ওমেেমবনরর সু্কল নস্ট্রট 2020 সামলর রম মামস োনিমর্র জর্য বন্ধ র্মর রিওো হমেনেল 
এবং খর্র্ র্াজ চলমে। এর্টি ররলপথ রসতু এবং সুড়ঙ্গ নর্মনাণাধীর্ এবং রেড নবনেন্ন 
সড়র্টি 2020 সামলর র্মভম্বমর পুর্রাে রখালার সমেসূনচমত রমেমে।  

• আগমে প্রর্েটি ইর্েল থার্া রেণামবেণ/েব্দ প্রাচীমরর 35,000 নলনর্োর িুমট রপ াঁমেমে।  
• নমমর্ালাে হযানরসর্ এনভনর্উ পানর্ন ং গযামরজ নর্মনাণ র্রা হমেমে এবং রসমেম্বমর সমূ্পণন 

নর্মনাণ সম্পন্ন হমব।  
  
LIRR সম্প্রসারণ প্রর্েটি লং আইলযান্ড ররলপমথর বহু নবনলের্ ডলামরর আধনুর্র্ােমর্র অ্ংে, এটি 
র্মের্ িেমর্র মমধয ররলপমথর প্রাি সবমচমে বড় নবনর্মোগ। এর্বার র্াজ সম্পন্ন হমল, LIRR এই 
র্নরমডার উন্নত পনরমষবা, নর্ভন রমযাগযতা এবং বনধনত অ্পামরের্াল র্মর্ীেতার মাধযমম এর্টি তৃতীে 
েযামর্র সমঙ্গ নর্রাপত্তা, েমতা এবং প্রাচুযন উন্নত র্মরমে যামত নবপরীত যাত্রাপথ এবং ভ্রমমণর 
ধরর্গুনলমর্ বযবসাে নহমসমব সমথনর্ র্রার জর্য এবং লং আইলযান্ডবাসী তামির র্ামজর অ্র্ুেীলর্ 
এবং ভ্রমমণর ধরর্গুনলর পুর্রাে র্ের্া র্মর। প্রর্ে সম্পমর্ন  আরও তমথযর 
জর্য https://www.amodernli.com/project/thirdtrack/ রিখুর্।  
  
ব ম্বর্টর আর্া এম কাপলার্ িম্বলর্, "এমর্নর্ র্মরার্াভাইরাস মহামারীর চযামলঞ্জ সমেও, LIRR 
তৃতীে েযার্ সম্প্রসারণ প্রর্ে সমেমত এবং বামজমট গুরুেপূণন মাইলিলর্ এ সিল লেযমভি 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f288a722-aeb0019f-f28a5e17-000babd9fa3f-b3a843015dd31aca&q=1&e=8d31b446-b24e-4649-8f33-fad84e75c633&u=https%3A%2F%2Fwww.amodernli.com%2Fproject%2Fthirdtrack%2F


 

 

অ্বযাহত ররমখমে। ।নর্উ হাই হাইড পার্ন  রেড ক্রনসংমের নর্মূনলর্রণ সম্প্রিামের জর্য এর্টি জে, 
আমামির সম্প্রিামের নর্রাপত্তা বৃনি র্মর এবং োনির্মর্ হ্রাস র্মর। আনম র্মঠার পনরশ্রমী পুরুষ 
এবং র্ারীমির প্রেংসা র্রনে যারা এই মহার্ অ্জন মর্ অ্িান্ত পনরশ্রম র্মরমের্, এবং আনম গভর্নর 
কুওমমামর্ ধর্যবাি জার্াই MTA-এর উন্নের্ এবং লং আইলযান্ড ররলপমথর আধুনর্র্ীর্রমণর জর্য 
এর্টি উচ্চানভলাষী এমজন্ডা নর্ধনারমণর জর্য।"  
  
অোম্ব েবলমোর্ এড রা িম্বলর্, "নর্উ হাইড পার্ন  সড়র্ পুর্রাে রখালা এই প্রর্মের জর্য এর্টি 
বড় মাইলিলর্। আনম গামডন র্ নসটি এবং নর্উ হাইড পামর্ন র োমগুনল এবং 3TC টিমমর্ নর্মনামণর 
সমে নবঘ্ন র্মামর্ার জর্য এবং তামির সমন্বমের জর্য ধর্যবাি জার্াই এবং আমামির িার্ীে বযবসা 
প্রনতষ্ঠার্ এবং সু্কলগুনল COVID-19 মহামারী রথমর্ পুর্রাে রখালার র্ারমণ এই বড় পনরসমর 
পুর্রাে অ্যামক্সস নিনরমে আর্ার প্রতযাো র্রনে।"  
  
র্া াউ কাউবে-এর এবক্সবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "নর্উ হাইড পার্ন  ওভারপাস সম্পন্ন র্রা 
LIRR সম্প্রসারণ প্রর্মের জর্য আমরর্টি প্রধার্ মাইলিলর্, এই বেমর আমরা রয বহু অ্প্রতযানেত 
বাধা রপমেনে তা নর্নবনমেমষ এর্টি লেণ রপ াঁমেমে। তৃতীে েযার্ প্রর্ে র্াসাউ র্াউনন্ট জমুড় 
োর্নজট নভনত্তর্ উন্নের্ সহােতাে এর্টি বড় ভূনমর্া পালর্ র্রমব যা আগামী প্রজমের জর্য 
আমামির সম্প্রিামের উন্নেমর্ সাহাযয র্রমব।"  
  
বর্উ হাইড পাম্বকন র গ্রমের লম্বরন্স গ্রজ. মবিওম্বেল িম্বলম্বের্, "নর্উ হাইড পামর্ন র োমমর মার্ুষ 
LIRR সম্প্রসারণ প্রর্মের অ্ংে নহমসমব নর্উ হাইড পার্ন  সড়র্ তাড়াতানড় পরু্রাে রখালা রিমখ 
আর্নিত।"  
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