
 

 

 
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/29/2019  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 
গভর্নর কুওম্বমা, প্রথম পর্নাম্ব়ের এল প্রম্বেক্ট টাম্বর্ল পরু্িনাসর্ সম্পরূ্ন িম্বল ঘ াষর্া কম্বরর্ বর্র্নাবরত 

সমম্ব়ের আম্বগ এিং িাম্বেম্বটর মম্বর্ে  
  

পমু্বরা এল টাম্বর্ল প্রকল্প (L Tunnel Project) 2020 সাম্বলর এবপ্রম্বলর মম্বর্ে ঘেষ হম্বি িম্বল আো করা 
হ়ে - পরু্িনাসর্ শুরু হিার 12 মাস পম্বর এিং প্রতোবেত 15 ঘথম্বক 18 মাম্বসর 3 মাস আম্বগ  

  
প্রথম টিউম্বির পরু্িনাসর্ মাত্র 5 মাস পম্বর সম্পন্ন হ়ে; অিবেষ্ট টিউম্বি বর্মনাম্বর্র পরিতী পর্না়ে 
অবিলম্বে শুরু হম্বি; সকল িতন মার্ বিকল্প ঘসিা অপের্ এিং এল পবরম্বষিার মাত্রা অপবরিবতন ত 

থাকম্বি  
  

টাম্বর্ম্বলর অগ্রগবত এিং পরু্িনাসর্ পদ্ধবতর ির্নর্া ঘেখুর্ এখাম্বর্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এল প্রমজক্ট টামর্ল পুর্র্নাসমর্র প্রথম পেনায় 
নর্র্নানরত সমময়র আমগ এর্ং র্ামজমটর মমর্য সমূ্পণন। মাত্র পাাঁচ মাস পর প্রথম টিউমর্র কাজ সমাপ্ত 
হর্ার সামথ, পুমরা কযার্ারনস টামর্ল পুর্র্নাসর্ (Canarsie Tunnel Rehabilitation) এখর্ 2020 
সামলর এনপ্রমল র্ামজমটর মমর্য সমাপ্ত হওয়ার কথা - ো নর্মনাণ কাজ নর্র্নানরত 15 - 18 মামসর 
ঘথমক পুমরা নতর্ মাস আমগ ঘেষ করমর্। গভর্নর কুওমমা এর্ং নসনর্য়র ঘমমরাপনলটার্ রান্সমপামটন ের্ 
অ্থনরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA) ঘর্তৃত্ব রনর্র্ার সমাপ্ত হওয়া 
মযার্হাটমর্র নিমক োওয়া টিউর্  ুমর ঘিমখর্, সমূ্পণন োটডাউর্ এডামর্ার জর্য র্তুর্ নর্মনাণ পদ্ধনত 
পেনামলাচর্া কমর ো 90 েতাংে এল গ্রাহকমির জর্য নর্য়নমত ঘরর্ পনরমষর্া র্জায় রাখমত র্যর্হৃত 
হয়।  
  
"আজ আমরা কাে ঘথমক ঘিমখনে েখর্ আপনর্ নকেু কাজ করার পুরামর্া উপায় পনরতযাগ কমরর্ 
এর্ং উদ্ভার্র্ী নচন্তা কমরর্ - আপনর্ কাজ আমরা ভামলা, আমরা দ্রুত এর্ং আমরা সস্তায় করমত 
পারমর্র্। এর্ং এই ঘেমত্র আপনর্ আমগর তুলর্ায় একটি আমরা ভামলা এর্ং আমরা নর্রাপি সুডঙ্গ 
পামর্র্", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রকল্পটি ঘেষ পেনন্ত নকভামর্ MTA-ঘক এনগময় নর্ময় ঘেমত 
হমর্ তার একটি ঘকস স্টানড হমর্, নর্মেষ কমর ঘেমহতু তারা আসন্ন ঐনতহানসক কযানপটাল প্ল্যার্ 
র্াস্তর্ায়র্ করমর্ ো পুমরা নসমস্টমমক সমূ্পণন আর্ুনর্ক কমর তুলমর্ এর্ং 21তম েতমকর পনরর্হর্ 
পনরমষর্া প্রিার্ করমর্ োর ঘোগয নর্উ ইয়কন । আনম আর্ার আমামির একামডনমক অ্ংেীিারমির 
র্র্যর্াি জার্ামত চাই োরা এই উদ্ভার্র্ী ঘকৌেল উন্নয়মর্ সহমোনগতা কমরমে এর্ং আনম এখর্ পেনন্ত 
তামির কামজর জর্য র্তুর্ MTA ঘর্তৃত্বমক সার্ুর্াি জার্াই।"  
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MTA এর প্রর্ার্ উন্ন়ের্ কমনকতন া ও MTA কোবপটাল কর্স্ট্রাকেম্বর্র (MTA Capital Construction) 
সভাপবত েম্বন্না বলম্ব়েিার িম্বলর্, "নর্উ ইয়মকন  পনরর্হমণর ভনর্ষযমতর জর্য সাহসী িনৃি ঘপে 
কমরমের্ গভর্নর। আর আমরা জানর্ এর অ্মর্কটাই এমস িাাঁডায় সম্পািমর্। এল প্রকমল্পর টামর্ল 
পুর্র্নাসমর্র জর্য এই মাইলমস্টার্ প্রমাণ কমর ঘে আমরা ততনর। আমরা ইনতমমর্য এই প্রর্ার্ প্রকমল্পর 
সম্পাির্ উন্নত করমত আমামির নেো র্যর্হার করনে, এর্ং আনম একই র্রমর্র সহমোনগতামূলক 
এর্ং আক্রমণাত্মক প্রকল্প র্যর্স্থাপর্ার ঘকৌেল প্রময়াগ করার জর্য উন্মুখ ো সমস্ত কযানপটাল প্রমজক্ট 
ঘেভামর্ করমত হমর্ তামত আমূল পনরর্তন র্ নর্ময় আসমর্।"  
  
MTA এর ঘে়োরমোর্ ও প্রর্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া পোবিক ঘ াব়ে ঘে. িম্বলর্, "এই প্রকল্পটি নর্ময় 
আলািাভামর্ নচন্তা করার উমেমেয গভর্নমরর িরূিনৃি থাকার জর্য এর্ং এটি সম্পািমর্র জর্য একটি 
অ্নর্কতর ভামলা পনরকল্পর্া নর্র্নারণ করমত সাহােয কমরর্, এর্ং জযামন্নার পুমরা িমলর এটি ত্বরানিত 
করার এর্ং উমেেযচানলতভামর্ কাজ করার জর্য অ্পনরসীম কৃনতত্ব প্রাপয োর জর্য এই প্রকমল্পর 
প্রথম অ্ংে প্রতযানেত সমময়র ঘথমক অ্মর্ক দ্রুততার সামথ সম্পন্ন করা হয়। কময়ক হাজার গ্রাহমকর 
জর্য পনরমষর্া র্জায় রাখার সামথ সামথ আমরা এ সর্ কমরনে। আজ MTA-র জর্য নির্টি শুভ। 
আমরা এ কাজ ঘথমক নেো নর্ময় র্তুর্ কযানপটাল প্ল্যার্ পনরকল্পর্াগুনলমত প্রময়াগ করমর্া, র্তুর্ 
কযানপটাল প্ল্যামর্।"  
  
2019-এর জার্যু়ানর মামস, সুপারস্টমন সযানির েয়েনত ঘমরামত করার জর্য েখর্ সমূ্পণন এল র্ন্ধ 
কমর ঘিওয়া আসন্ন, গভর্নর কুওমমা একামডনমক ঘর্তামির আহর্ার্ কমরর্ - োর মমর্য রময়মে 
কমর্নল নর্শ্বনর্িযালয় (Cornell University) এর্ং কলনিয়া নর্শ্বনর্িযালময়র (Columbia University) 
প্রমকৌেল নর্িযালয়গুনল - এল টিউর্ িটুি পেনামলাচর্া করার জর্য এর্ং নর্র্নারর্ করার জর্য ঘে 
পুর্র্নাসমর্র কাজ আরও িে ভামর্ সম্পন্ন করা ঘেমত পামর নকর্া। তামির পেনামলাচর্ার পর, 
একামডনমক িল র্তুর্ নর্মনাণ পদ্ধনত এর্ং প্রেনুি সপুানরে কমরর্ ো নর্শ্বজমুড পনরর্হণ নসমস্টম 
এর্ং ঘর্ে নকেু নেমল্প র্যর্হার করা হময়মে, নকন্তু আমগ কখমর্া মানকন র্ েুিরামে অ্র্ুরূপ প্রকমল্প 
সমনিত করাক হয়নর্। এনপ্রল মামস পুর্র্নাসমর্র কাজ শুরু হমল এই ঘকৌেলগুমলা নর্উ ইয়কন  নসটি 
রার্নজটমক সার্ওময় নসমস্টমমক সুডমঙ্গ চালামর্া অ্র্যাহত রাখমত ঘিয় সমূ্পণন নর্মনাণ কাজ চলাকালীর্, 
োমত নর্য়নমত সপ্তামহর কমন নির্সগুনলমত মযার্হাটর্ ও ব্রুকনলমর্র মমর্য এল োত্রীমির নসংহভামগর 
পনরমষর্া র্যাহত র্া হয়, নর্মেষত নিমর্র র্যস্ততম সমময়। ওই সুপানরমের আমগ নর্উ ইয়কন  রার্নজট 
পুমরা এল ঘরর্ টামর্ল র্ন্ধ কমর সুডমঙ্গর পনরকাঠামমা পুর্ঃনর্মনামণর পনরকল্পর্া কমরনেল।  
  
টামর্ল পুর্র্নাসমর্র সংমোনর্ত পদ্ধনতর সামথ, প্রথম টিউমর্ এখর্ সম্পন্ন করা কামজর অ্ন্তভুন ি:  
  

• র্তুর্ ঘকবিল রে্াবকং বসম্বেম এিং র্তুর্ অবি প্রবতম্বরার্ী তার: পুর্র্নাসর্ পনরকল্পর্ায় 
একটি কংনক্রমটর ঘর্মের ঘিওয়ামলর নভতমর চাপা র্া নিময় র্রং সুডমঙ্গর পামে অ্নি-
প্রনতমরার্ী ঘকনর্ল ঘ ালামর্ার জর্য একটি ঘরনকং নসমস্টম র্যর্হার কমর। এই পদ্ধনত সুডমঙ্গর 
সামনগ্রক নস্থনতস্থাপকতা র্নৃদ্ধ কমর ঘেমহতু ঘকর্লগুনল রেণামর্েণ এর্ং আপমগ্রড করা সহজ 
হয়, এর্ং টিউমর্ অ্নর্ক উচ্চতায় অ্র্নস্থত, োর ফমল র্র্যা ঘথমক েনতর সম্ভার্র্া হ্রাস 
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পায়। কযার্ল ঘরকমসর 7,110 নলনর্য়ার ফুট উপর, 48,440 ঘমাট ফুট র্তুর্ তার 
সফলভামর্ ইর্স্টল করা হময়মে: ঘোগামোগ, ঘরনডও অ্যামের্া, পাম্প পাওয়ার এর্ং নর্য়ন্ত্রণ, 
এর্ং ফাইর্ার অ্পটিক তার সহ। ঘকনর্ল ঘরকমসর উপমর 28,000 ফুট র্তুর্ নসগর্যাল 
ঘকনর্ল র্সামর্া হয়। অ্র্যার্য র্তুর্ ঘকনর্মলর অ্নতনরি 38,855 ফুট ইর্স্টল করা হয়: 
টামর্ল লাইটিং কিুইট, সাউি পাওয়ার ঘফার্, অ্যামের্া এর্ং টামর্ল নরমসপ্ট্যাক্ল পাওয়ার।  

  
• ইন্ডাবস্ট্র়োল  াইিার বেম্ব়ে িলিত করা পবলমার (fiber-reinforced polymer, FRP) দ্বারা 
ততবর সম্বে র্তুর্ প্রােীর: নর্শ্বর্যাপী পনরর্হর্ সুনর্র্ায় ঘসতুর ভারী ঘলাড র্হর্ করমত 
র্যর্হৃত এই উপািার্টি টামর্ল র্রার্র র্তুর্ প্রাচীর কাঠামমা ততনরমত র্যর্হৃত হয়। টিউর্ 
ওয়াল কাঠামমা এর্ং ঘর্ে প্রাচীর সামনগ্রক এল টামর্ল কাঠামমার িটুি পৃথক অ্ংে, োর 
ফমল টিউর্ প্রাচীর অ্টুট থামক এর্ং শুর্ু সুপারস্টমন সযানির ফমল েনতগ্রস্ত হয় ঘর্ে 
প্রাচীর। FRP উপািার্ র্যর্হার করা হময়নেল স্ট্রাকচারড পযামর্ল ততনর করার জর্য, ো 
েনতগ্রস্ত ঘর্ে প্রাচীমরর চারপামে ঘমাডামর্ার জর্য ইর্স্টল করা আমে। এই র্তুর্ পদ্ধনত 
একটি স্থায়ী প্রাচীর কাঠামমা গঠর্ কমর, এর্ং নর্িযমার্ কংনক্রট ঘর্ে ঘিয়াল অ্পসারণ 
করার প্রময়াজর্মক নর্মূনল কমর, োর ফমল সময় র্াাঁমচ এর্ং ধ্বংসার্মেষ এর্ং ধ্বংস-
সম্পনকন ত র্ুমলার পনরমাণ হ্রাস কমর।  

  
• র্তুর্ ঘেট এিং একটার্া ঝালাই করা ঘরল সহ র্তুর্ িোক: একটার্া  ালাই ঘরল র্যর্হার 

কমর, র্তুর্ রযাক টাই সহ 6,305 রযাক ফুট ইর্স্টল করা হময়মে। এই ঘরল ঘরর্গুনলমক 
দ্রুত গনতমত চালর্া করমত ঘিয়, গানডর সরঞ্জামমর েয় হ্রাস কমর এর্ং সংনিি 
রেণামর্েমণর খরচ কম কমর। রযাকের্ পাওয়ার নসমস্টম র্তুর্ কমম্পানজট কর্টযাক্ট ঘরল, 
র্তুর্ রযাকের্ পাওয়ার ঘর্মগটিভ নরটার্ন ঘকনর্ল নসমস্টম এর্ং র্তুর্ রযাকের্ পাওয়ার 
পনজটিভ ঘকনর্ল দ্বারা প্রনতস্থানপত হয়।  

  
• র্তুর্ বিসোেন  লাইর্, পাইপ এিং বর়্েন্ত্রর্: সম্ভার্য প্রাকৃনতক িমুেনামগর কারমণ হওয়াআমরা 

র্ড র্র্যা সামলামত পানম্পং নসমস্টমমক আপমগ্রড করা হময়মে। র্তুর্ নসমস্টম জল পাম্প 
করার েমতা নদ্বগুমণরও ঘর্নে কমর এর্ং এর একটি িরূর্তী পেনমর্েণ ও নর্য়ন্ত্রণ নসমস্টম 
রময়মে। আর্ুমানর্ক 3,415 তরনখক ফুট নডসচাজন  পাইপ র্য়টি র্তুর্ পাম্প মযানর্মফামের 
সামথ ইর্স্টল করা হময়মে।  

  
• র্তুর্  াইিার অপটিক পর্নম্বিক্ষর্ বসম্বেম কোবলম্বেট করা হম্বে: 7,000 ফুট নর্মেষ 

হাইমরা ও নজও-ঘসনন্সং ফাইর্ার অ্পটিক ঘকনর্ল ইর্স্টল করা হময়মে প্রথম টিউমর্। 
নসমস্টমটি র্তন মামর্ ঘর্সলাইর্ ডাটা সংগ্রহ করমে োমত এই নসমস্টমটি ঘভতমরর এর্ং র্াইমরর 
ঘর্েগুনলর সম্ভার্য র্ডাচডার জর্য েথােথভামর্ নর্রীেণ করার জর্য কযানলমলমটড হমত 
পামর। একই ঘকর্লগুনল নদ্বতীয় টিউমর্ ইর্স্টল এর্ং কযানলমেট করা হমল, নসমস্টম 
স্বয়ংনক্রয়ভামর্ ঘডটা প্রনক্রয়া করমর্ এর্ং ঘডটা এর্ং ঘকার্ও সতকন তা সরাসনর নর্উ ইয়কন  



 

 

নসটি রানন্সট অ্থনরনতর (New York City Transit Authority, NYCT) ঘরল কমরাল 
ঘসোমর ঘপ্ররণ করমর্। কযানলমেের্ হওয়ার সময় নর্য়নমত পনরিেনর্ চলমত থাকমর্।  

  
ব্রুকনলর্-গামী ঘরর্গুনল র্হর্ করা অ্র্নেি রযাক টামর্মলর কাজ শুরু হমর্ 30 এ ঘসমপ্ট্ির, 
ঘসামর্ার ঘথমক। MTA এল ঘরর্ সানভন স এর্ং এয়ার ঘকায়ানলটি কমরাল ও এর্ং চলমার্ কাস্টমার 
ইর্ফরমমের্ কযামম্পইমর্র উপর কমঠার র্জরিানর চানলময় োমর্ এল প্রমজক্ট েত এনগময় চলমর্। 
প্রকমল্পর প্রথম িফার জর্য স্থানপত সর্ নর্কল্প পনরমষর্া পনরকল্পর্া অ্পনরর্নতন ত থাকমে েখর্ নদ্বতীয় 
সুডমঙ্গ কাজ চলমার্। ঘসইসর্ সানভন স অ্পেমর্র মমর্য রময়মে:  
  

• সপ্তামহর রামত এর্ং সপ্তাহামন্ত র্নর্নত 7GM পনরমষর্া, প্রসানরত M পনরমষর্া সহ।  
• 14তম স্ট্রীমট র্নর্নত র্াস পনরমষর্া, অ্নতনরি সপ্তামহর রামত ও সপ্তাহামন্ত M14 নর্র্নানচত 

র্াস পনরমষর্া।  
• নর্র্ামূমলয সার্ওময় স্থার্ান্তর করা হয় নলভনর্য়া নস্ট্রট এল এর্ং জনুর্য়াস ঘসে 3 এর মমর্য 

ঘোগামোগ সহজ করার জর্য, এর্ং েডওময় নজ ঘথমক নহউইস ঘসে JM র্া লনরমার ঘসে 
JM এর মমর্য সংমোগ সহজতর কমর তুলমত।  

  
এল প্রকমল্পর জর্য অ্নতনরি পনরকনল্পত কাজও টামর্ল পুর্র্নাসমর্র র্াইমর অ্র্যাহত রময়মে। এর মমর্য 
রময়মে নতর্টি র্তুর্ সার্মস্টের্, আমরা এল ঘরর্ সানভন স এর্ং র্তুর্ এনলমভটরমক েনি প্রিার্ করার 
জর্য ঘর্ডমফাডন  অ্যানভনর্উ ও 1 অ্যানভনর্উ ঘস্টেমর্। 2020 র্মভিমরর মমর্য সমাপ্ত হওয়ার লমেয 
এই প্রকল্পগুমলা সময়সূচী অ্র্ুোয়ী চলমে।  
  
এোডাও সম্প্রনত কাজ শুরু হময়মে 14 ঘসে-6 অ্যানভনর্উ ঘস্টেমর্র এল প্রকমল্পর প্রমর্েমোগযতার 
উমিযামগর, 14তম-ইউনর্য়র্ ঘকায়ার ঘস্টেমর্র র্তুর্ নলফমটর, এর্ং ব্রুকনলর্ এল এর নর্র্নানচত 
ঘস্টের্গুনলর আপমগ্রমডর। এই প্রকল্পগুনলর জর্য সময়সূচী এর্ং নর্কল্প পনরমষর্া সম্পমকন  আমরা তমথযর 
জর্য, L প্রকল্প পনরমষর্া তথয পষৃ্ঠায় োর্।  

  
###  
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