�ততর যাতায়াত I
স�সািরত পিরেসবা I
আ�িলক সংেযাগ I
Bronx, Westchester এবং Connecticut েথেক Penn Station ও ম�ানহাটান এর প��মিদক পয�
� সরাসির Metro-North (েমে�ানথ)� পিরেসবা �াপেনর জন� িডসাইন -িব� চ��� উপকািরতার সােথ বা�বতার কাছাকািছ এক ধাপ এিগেয় আেছ IPenn Station
এে�স �ক� বা�বায়েন নত� ন যানবাহন এর িবক� সরবরাহ করার মাধ�েম মূলধন, আ�িলক সংেজাগ ও িনভ�রযূগ�তােক
শ��শালী করেব I
ADA-Accessible সহ চার�ট নত� ন �েবশেযাগ� যা�ী েরল ে�শন ও েরলপথ East-Bronx এর েরলপথ কাটােমার জন� এক�ট
উে�খেযাগ� উ�িত I
Penn-Station Access পিরেবিশেতা আেশপােশর এলাকায় যাতায়াত ব�ব�া বািড়েয় িদেব যাহা �ানীয় অথনীিত�টেক
�
সমথন� করেব
এবং আ�িলক �িতভােক আকৃ� করেব I �মেণর সময় কেম যােব এবং পিরবেত� যাতায়ােতর সুেযাগ সুিবধা েবেড় যােব I
ভিৱষ�েতএই �ক��ট Penn-Station এ �েবেশর জন� Amtrak-এর িবদ�মান অবকাঠােমা স�াব� সমেরাসািরত কের আশপােশর
স�দােয়র উপর �ভাব কিমেয় আনেব I এটা Hell Gate Line েক েমরামত কের ভােলা অব�ায় িনেয় আসেব, আ�ঃনগর
যা�ীেদর নীভ�রযূগ� করেত সময়মেতা, উ�ত, �তগতীর জন� েরললাইন �াপন করেব I

Amtrak এর িবদ�মান Hell
Gate Line এর উ�িত
Metro-North পিরেষবার
অনুমিত েদেব I

Penn Station েথেক Amtrak পয�
�
LIRR,

NJ

Transit

আ�িলক

েযাগােযাগ উ�ত করেব I
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�েজ� এর উপাদান িক ?
৪�ট নত� ন ADA ে�শন ছাড়া ও ১৯ মাইেলর ও েবশী নত� ন ও পুণবািসত
�
��ােকর কাজ সহ িবদ�মান ২-��াক েরলপথ�টেক ১�ট ৪-��াক েরলপেথ পিরণত
করেব I �ক��টেত আরও থাকেব ৪�ট েসত� পুনবাসন,
�
৪�ট নত� ন ও ১�ট পুনঃসংরি�ত আ�ঃ লিকং, ৫�ট নত� ন ও ২�ট উ�ত সাবে�শন এবং িসগনাল,
িবদু�ৎ ও েযাগেযাগ অবকাঠােমার আধুিনকীকরণ ও অ�ভ��
� I

new.mta.info/project/
penn-station-access

347-263-7837
PSAOutreach@mtacd.org

�েজ� এর সুিবধা িক ?
এই নত� ন িবক� পিরবহন ব�ব�া �ক� বা�বায়ন New York েমে�াপিলটন এলাকার যা�ী, অ�ল বা স�দায় এর জন� অেনক
সুিবধা িনেয় আসেছ I

যাতায়ােতর সময় বাঁচেব

এই �ক��ট সুিবধা ব��ত এলাকা�িলেত যাতায়াত ব�ব�া উ�ত করেব, West Midtown, East Bronx, Westchester এবং
Connecticut এর মেধ� এক�ট এক-আসন যা�ার ��াব করেব I ৪�ট নত� ন ADA-Accessible েরলে�শেনর সােথ East-Bronx
এর যা�ীরা Penn Station এ যাতায়াত করেত ৫০ িমিনট এবং Connecticut এ �মণকারী যা�ীরা ৭৫ িমিনট পয�
� যা�ার সময়
বাঁচােব I বত�মান Metro-North যা�ীরা West-Midtown এ যা�াকালীন ৪০ িমিনট পয�
� সময় বাঁচােত পারেব I

িবপরীত েরলপেথ যাতায়ােতর সুিবধা

িবপরীত েরলপেথ যাতায়াতকারী যা�ীরা Penn Station েথেক Hunts Points, Parkchester/Van Nest, Morris Park, Co-op
City, Westchester এবং South Connecticut পয�
� িনিভ�ে� যাতায়াত করেব I নত� ন East Bronx ে�শন েথেক িবপরীত
েরলপেত যাতায়াতকারী যা�ীরা তাঁেতর কমে��,
�
িশ�া �িত�ােন অেনক সহেজ েপৗ�ছােত পারেব এবং পােব Westchester ও
South Connecticut এ িশ�া ও সুেযাগ সুিবধা I Penn Station Access �ধুমা� New York বাসীেদর জন� িবক� যাতায়াত
ব�ব�া স�সািরত করেবনা এ�ট এই অ�েল িবিনেয়াগকারীেদর জন� �িমক িনেয়াগ অধমপসািরত করেব এবং
উে�খেযাগ�ভােব কমসং�ােনর
�
সুেযাগ বৃ�� পােব I

আ�িলক পিরবহন সংেযাগ

Penn Station এর এই সরাসির েযাগােযাগ East Bronx, Westchester এবং Connecticut েথেক �মণকারী যা�ীেদর NJ
TRANSIT, LIRR, PATH, Amtrak এবং NYCT েরলে�শেনর সােথ সহজ সংেযাগ �দান করেব I নত� ন পিরেষবা�ট েফির এবং
িবমানব�র সহ অন�ান� পিরবহন প�িতেত সংেযাগ �সািরত করেব I বাড়িত যুগাযুগ ব�ব�ার সাহােয� যা�ীরা North-East
এবং Mid-Atlantic এর মধ� িদেয় আরও সহেজ গ�েব� েপৗ�ছােত পরেব I

গিতশীলতা এবং নমনীয়তা উ�ত করা

১৯ মাইেলর েবিশ নত� ন এবং পুনবািসত
�
��ােকর সােথ, েপন ে�শন অ�াে�স এক�ট ২-��ােকর েরলপথেক �াথিমকভােব
৪-��ােকর েরলপেথ পিরণত কের যা েকােনা ব�াঘাত এর ে�ে� Amtrak এবং Metro-North ে�ন�েলােক নমনীয়তা েদেব,
যা যা�া িবল� �াস করেত পাের। �ক��ট Metro-North েক এক�ট ি�তীয় ম�ানহাটন টািমনাল
�
�দান করেব। সামি�ক
Metro-North েনটওয়ােক�র ি�িত�াপকতা উ�ত কের Hell Gate Line েক এক�ট ভাল েমরামেতর অব�ায় িনেয় আসার
মাধ�েম, �ক��ট Amtrak �াহকেদর জন� িনভ�রেযাগ�তা এবং সময়মত কম�মতা
�
উ�ত করেব।

সা�য়ী যাতায়াত সুিবধা সরবরাহ করা

েরেলর উ�িত সা�য়ী করা এক�ট অ�ািধকার, নত� ন, ব�য়ব�ল অবকাঠােমা িনমােণর
�
পিরবেত�, এই �ক��ট Penn Station এ
সরাসির Metro-North পিরেষবা সরবরাহ করার জন� িবদ�মান পিরবহন পিরকাঠােমা-Amtrak এ িবদ�মান Hell Gate Line েক
ব�বহার কের এই �ক��ট �ধু করদাতােদর ডলার সা�য় কের না, এ�ট আেশপােশর স�দায়�িলেত িনমােণর
�
�ভাবও কিমেয়
েদেব I

অথৈনিতক
�
শ��

আেরা সুিবধাজনক িবক� েরল ব�ব�ার সােথ, Penn Station Access �ানীয় এবং আ�িলক অথনীিতেক
�
উ�ীিপত করেব I
East Bronx, Westchester, এবং Connecticut েথেক নত� ন েরল পিরেষবা �ানীয় িশ�া ক�া�াস, িচিকৎসা �িত�ান,
বািণ�জ�ক েক� এবং খুচরা কিরেডার �েলােক এই Hub �িলেত অ�াে�েসর উ�িতর মাধ�েম উপকৃত করেব I Penn
Station Access �ট East Bronx এ যাওয়া এবং েসখােন বসবাস এবং কাজ করা সহজ কের ত� লেব। এ�ট East Bronx এবং
Greater New York েমে�াপিলটন অ�ল অন�ান� পিরকি�ত এবং চলমান অথৈনিতক
�
উ�য়নমূলক উেদ�াগ এর
পিরপূরক হেব।

�ািয়�

�মেণর সময় ব�াপকভােব �াস কের, েপন ে�শন অ�াে�স �াইভারেদর ে�ম একক-চালক গািড় �মণেক গণ পিরবহেন
সু�ইচ করেত উৎসািহত করেব এেত যানজট ও িনগমন
� কমেব। পিরবহন িবক� এবং িনভ�রেযাগ�তা উ�ত করার মাধ�েম, এ�ট
চাকির এবং বািস�ােদর বিহগমন
� এড়ােত এবং �ীন হাউস গ�াস িনগমন
� কম রােখ এমন ঘন শ��-দ� ভূ িম ব�বহােরর ধরণ
বজায় রাখেত সহায়তা করেব। �ক� েটকসইতার লে�� িশে�র মান পূরেণর জন� িডজাইন করা হে�।

ি��জং স�দায়

�ক��ট Hell Gate Line পয�
� আ�িলক েযাগােযাগ �াপন করেব । িশ�া �িত�ান, িচিকৎসা েক�,শিপং েস�ার এবং পােক�
েপৗ�ছােনা সহজ হেব Bronx বািস�ােদর জন� এবং বৃহ�র New York বাসীেদর,
Westchester, Connecticut এবং উ�র-পূব অ�ল
�
েথেক আগতেদর জন�ও।
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�ত তথ�

সংখ�ার িহসােব

স�সািরত যান

500,000

৪�ট
নত� ন
েমে�া-উ�র
ে�শন�িলর এক মাইেলর মেধ�
৫০০,০০০ Bronx এর বািস�া

200,000

৪�ট নত� ন Metro-North ে�শেনর
হাঁটার দূরে�র মেধ� ২০০,০০০
চাকির।

যানবাহন মাইল �মণ �াস

80,000
2,850

ৈদিনক ৮০,০০০ কম যানবাহন
মাইল �মণ করা হেব।

90%

East Bronx �ক� কিরেডােরর

19

২৫% বািস�া দাির��সীমার
িনেচ বাস কের।

৯০%

বািস�া সংখ�ালঘু।

১৯ মাইল নত� ন এবং পুনবািসত
�
��ােকর কাজ স�� হেব।

ব���গত যানবাহন েথেক ৈদিনক

২৮৫০ �ট ��পল ডাইভাট� করা হেব।

েরল পিরেষবা
ি

102
60

25%

East Bronx �ক� কিরেডােরর

১০২ �ট Metro-North এর ে�ন �িতিদন Hell Gate
Line চলাচল করেব বেল আশা করা হে�।

৬০�ট Amtrak ে�ন �িতিদন েহল েগট লাইেন চলাচল
করেব বেল আশা করা হে�।

90
5

East Bronx েথেক �িতিদেনর
যাতায়ােতর জন� সাধারণত ৯০
িমিনট সময় ব�য় করা হয়।
Penn Station Access এর
জন� আনুমািনক িনমাণ
�
সময়কাল ৫ বছর ।

�েজ� এর
২৯ েশ িডেস�র ২০২১- এ MTA Halmar
International LLC এবং েরলপথ এর েযৗথ উেদ�ােগ
Design-Build চ��� �দান কের I
সাইট সােভ� এবং অন�ান� কাজ করার জন� �েয়াজন
অ�গিত নকশা চলমান, এবং েটকসই কাজ ২০২২
সােলর শরত্কােল �� হেব বেল আশা করা হে� ।
২০২৭ সােলর মেধ� Penn Station �ক� সমা�
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