
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা আসন্ন কোবিটাল প্ল্োম্বর্র জর্ে অগ্রাবিকারগুবল বিিৃত কম্বর মমম্বরািবলটার্ 
রান্সম্বিাম্বটন ের্ অথবরটিম্বক (METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY, MTA) 

মিার্ন ম্বক বিঠি বিম্ব়েম্বের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ আসন্ন ক্যাপিটাল প্ল্যামর্র জর্য অ্গ্রাপিক্ারগুপল পিিৃত ক্মর MTA 
বিার্ন মক্ পিঠি পিম়েমের্।  
  
পিঠিটির সমূ্পর্ন িাতন া পর্মি বিও়ো হল:  
  
প্রািক্ঃ MTA িপরিালর্া বিার্ন ,  
  
গত পতর্ িের িমর MTA িপরমািম াগয ও অ্র্স্বীক্া ন অ্গ্রগপত ক্মরমে।  
  
MTA-র জর্য এপগম়ে িলার িমের িটুি ট্র্যাক্ আমে। স্বল্প বম়োিী অ্গ্রগপতর অ্জন র্ ক্রা  ামি 
সািওম়ে অ্যাক্শর্ প্ল্যামর্র িদ্ধপত ও িন্থাগুপলর প্রাপতপিপর্পক্ক্রমর্র মািযমম, MTA-র িুর্গনঠর্ 
িপরক্ল্পর্া িাস্তিা়ের্ ক্মর এিং ইপতমমিযই শুরু হও়ো পিমশষ উমিযাগগুপল সম্পন্ন ক্মর। মলূির্ী 
িপরক্ল্পর্া অ্র্ুমমাির্ বিমল িীর্নমম়োিী উন্নপতগুপল অ্জন র্ ক্রা  ামি। ক্যাপিটাল প্ল্যার্ অ্ভূতিিূন 
সুম াগ প্রিার্ ক্মর, ব মর্ আমামির র্তুর্ পর্মিপিত রাজস্ব আমে  ার মমিয রম়েমে ক্মেশর্ প্রাইপসং 
প্ল্যার্ (Congestion Pricing Plan) বেমক্ সংগৃহীত রাজস্ব।  
  
স্বল্প বম়োিী ক্মনসূপিমত MTA িুর্গনঠর্ িপরক্ল্পর্ার র্তুর্ পর্ম়োগ, িুর্পিনর্যাস, এক্ত্রীক্রমর্র এিং 
পিমশষ উমিযাগ সম্পন্ন ক্রার জর্য এক্ উদ্দীপিত িযিস্থাির্ার ক্ষমতা প্রম়োজর্। বট্র্র্ পির্ এিং 
বসফটি টাস্ক বফাসন (Train Speed and Safety Task Force), গৃহহীর্মির জর্য সাহাম যর উমিযাগ 
(Help for the Homeless Initiative), ভাডা ফাাঁপক্ এিং শ্রপমক্ পর্রািত্তা টাস্ক বফাসন (Fare 
Evasion and Worker Safety Task Force) এিং বেশর্ এিং বট্র্র্ পর্পিড িপরচ্ছন্নতার উমিযাগ, 
শীষন স্বল্পমম়োিী িযিস্থাির্ার অ্গ্রাপিক্ার পর্উ ই়েক্ন  পসটি ট্র্ার্পজট অ্মোপরটি (New York City 
Transit Authority) আর অ্যাপি িাইমফামর্ন র (Andy Byford) উন্নপতর জর্য । বসগুপল অ্িশযই 
সম়েমমতা িুমরািপুর সম্পন্ন ক্রমত হমি।  
  



 

 

MTA ক্যাপিটাল ক্র্স্ট্রাক্শর্ (MTA Capital Construction) এিং জযামন্না পলম়েিামরর অ্িীমর্ প্রিার্ 
মূলির্ পর্মনার্ প্রক্ল্পগুপল অ্িশযই সমেনর্ ক্রা উপিৎ এিং পর্িাভমর ক্া নক্র ক্রা আিশযক্। এল 
বট্র্র্ টামর্ল পরপর্জাইর্ র্তুর্ভামি অ্গ্রসর হিার সম্ভাির্া বিপিম়েমে।  
  
"িারাি ঠিক্ািার" পর্পষদ্ধ ক্রা, সম়ে ও হাপজরা িযিস্থা এিং ফমরর্পসক্ অ্পর্ট - সহ র্তুর্ 
িযিসাপ়েক্ অ্িণ্ডতার আইর্ অ্িশযই স্থাির্ ক্রমত হমি।  
  
ব মহতু ক্যাপিটাল প্ল্যার্ পিিার্সভার বর্তৃিৃন্দ এিং পর্উ ই়েমক্ন র বম়ের ক্তৃন ক্ অ্র্ুমমািমর্র প্রম়োজর্ 
আমে, তাই ক্রিাতা ও আমরাহীমির সুপিিার জর্য এসি আইপর্ িািযিািক্তাগুপল সম্পন্ন ক্রমত হমি 
এিং তাই MTA-র লঙ্ঘর্ ব র্ ক্যাপিটাল প্ল্যামর্র অ্র্ুমমািমর্র বক্ষমত্র এক্টি পিষ়ে হম়ে র্া ওমঠ।  
  
ক্যাপিটাল প্ল্যার্ বসই র্তুর্ তহপিমলর এক্টি ঐপতহাপসক্ সুম াগ প্রিার্ ক্মর এই পহমসমি বজ র্তুর্ 
অ্েনা়ের্ প্রাপ্ত ক্রা বগমে 25 পিপল়ের্ ক্যাপিটাল প্ল্যামর্র প্রক্মল্প,  ার মমিয রম়েমে রামজযর 
ক্র্মজশর্ প্রাইপসং িাশ ক্রা বক্ন্দ্রী়ে িযিসাপ়েক্ বজলা়ে। রাজয পিিার্সভা এিং পর্উ ই়েক্ন  শহমরর 
বম়ের ব  পিলগুপল িাশ ক্মরমের্ এিং প্রক্ামশয পিিৃপত পিম়েমের্, তামত তাাঁমির অ্গ্রাপিক্ার িষ্ট 
িুপিম়ে পিম়েমের্।  
  
প্রস্তুপত ও উিস্থাির্ ক্রার আমগ আপম ক্যাপিটাল প্ল্যামর্র জর্য আমার অ্গ্রাপিক্ামরর িরামশন 
আির্ামির পিমত িাই।  
  
আপম পিশ্বাস ক্পর এটা অ্িপরহা ন ব  এই ক্যাপিটাল প্ল্যার্ পর্ম্নপলপিত লক্ষযগুপল অ্জন র্ ক্মর:  

1. প্রপতিন্ধীমির জর্য বেশর্ সুলভ ক্রার ক্ামজর অ্গ্রগপত গ্রহর্ম াগয হ়েপর্। এটা 
এক্টি আইর্গত এিং নর্পতক্ িািযিািক্তা ব  MTA ব র্ প্রমিশম াগয বেশমর্র 
সংিযা িাপডম়ে বতামল এিং ব  সম়েসীমার মমিয প্রমিশম াগযতা অ্পজন ত হ়ে তাও 
দ্রুততর হ়ে।  

2. সািওম়েমত "জীির্ িারার মার্" পিষ়েগুপলর অ্ির্পত হম়েমে। গৃহহীর্, 
পিিজ্জর্ক্ভামি মার্পসক্ভামি অ্সুস্থ, ভাডা ফাাঁপক্ বিও়ো মার্ুষ, আক্রমর্াত্মক্ 
"পভিাপর" ও ক্মীমির হামলার সংিযা আক্াশ েুাঁ ম়েমে। ট্র্যামক্ প্রমিশাপিক্ার সরুপক্ষত 
ক্রমত এিং ক্মী পর্রািত্তা পর্পিত ক্রমত বেশমর্র পরপর্জাইর্ অ্িপরহা ন। 
আমরাহীমির পর্রািি িপরমিশ ও  ো ে  ন্ত্র, প্রপশক্ষর্ ও সুম াগসপুিিা সহ অ্পতপরক্ত 
MTA িুপলশ প্রিার্ ক্রমত হমি।  

3. ইে সাইর্ অ্যামেস, গ্রযাি বসন্ট্রাল উন্নপত, বমাইপর্হার্ ফারপল বেশর্, লং আইলযাি 
বরল বরার্ উন্নপত এিং বসক্ি অ্যাপভপর্উ সািওম়ের মমতা িীর্ন পিলপিত পর্মনার্ 
প্রক্মল্পর গপত িাডামত আিুপর্ক্তম পসগর্াল পসমেম িযিস্থা অ্িশযই স্থাির্ ক্রমত 
হমি অ্গ্রাপিক্ামরর পভপত্তমত।  



 

 

4. পর্উই়েক্ন  পসটির িাইমরর বিামরাগুপল ও লং আইলযাি বরল বরার্ ও বমমট্র্া-র্েন 
বরলিে (Long Island Rail Road, LIRR) এিং বমমট্র্া-উত্তর (Metro-North) 
বরলমরামর্র মমিয সম্পমির সুষম পিতরর্ অ্িশযই ক্রমত হমি।  

5. র্তুর্ িাস হাইপির্ িা নিিযুপতক্ হমত হমি এিং শহর জমুড তার পিতরর্ ক্রা 
উপিত, এিং গপত ও িপরমষিার উন্নপতর উিা়ে িুাঁজমত আির্ামক্ অ্িশযই পর্উ ই়েক্ন  
শহমরর সামে ক্াজ ক্রমত হমি। পিগত িুপক্তগুপলর মত িহু িের পিলি র্া ক্মর 
র্তুর্ বট্র্র্ গাপড ক্র়ে ক্রমত হমি।  

  
এই পিষম়ে বক্ার্ সমন্দহ বর্ই ব , সািওম়ে অ্যাক্শর্ প্ল্যামর্র ক্াঠির্য এিং সপক্র়েতা গর্র্ী়ে 
অ্গ্রগপত অ্জন র্ ক্মরমে। ক্মনক্ষমতা িেতই উন্নত হম়েমে। িযিস্থাির্া শৃঙ্খলা ও সক্ষমতা এির্ 
িুর্গনঠর্ িপরক্ল্পর্া ও সহগামী টাস্ক বফামসনস এিং পিমশষ উমিযামগর মািযমম প্রাপতিাপর্পক্ক্রর্ ক্রমত 
হমি।  
  
এক্টি িুপদ্ধিীপ্ত ক্যাপিটল প্ল্যার্  া পিিার্সভা এিং পর্উ ই়েক্ন  শহমরর বম়ের দ্বারা ত্বরাপিতভামি 
অ্র্ুমমাপিত হমত িামর তা অ্গ্রগপতমক্ সরুপক্ষত এিং উন্নত ক্রমি।  
  
পির্ীত,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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