Penn Station অয্াে�স
Metro-North পিরেষবা েথেক Penn Station, Westchester and
Connecticut-এ চারিট নতু ন ে�শন

আরও �ত যাতায়াত।
স�সািরত পিরেষবা।
আ�িলক সংেযাগ।

�ক�িট, আেশপােশর কিমউিনিটর ওপর �ভাব নুয্নতম কের িবদয্মান

Bronx, Westchester, এবং Connecticut েথেক Penn Station এবং

Hell Gate Line-েক আেরা ভােলা অব�ায় িনেয় আসেব এবং

Manhattan এর পি�ম িদক েথেক সরাসির Metro-North পিরেষবা

আ�ঃশহর যা�ীেদর জনয্ িব��তা এবং সময়মেতা যাতায়ােতর

বা�ব হওয়ার িদেক আর এক ধাপ এিগেয় েগল। Penn Station

পারফময্া� উ�ত করেব।

পিরকাঠােমার স�াবনা সবর্ািধক কের Penn Station অয্াে�স করার
জনয্ Amtrak এর িবদয্মান Hell Gate Line বয্বহার করেব। এিট

অয্াে�স একিট নতু ন যাতায়ােতর িবক� �দান কের িনরেপ�তা,
আ�িলক সংেযাগ এবং িব��তােক �রাি�ত করেব।

নতু ন ে�শনগিলর পাশাপািশ, �ক�িট 19 মাইেলরও েবিশ নতু ন
এবং পুনঃসং�ার করা �য্াক ওয়ােকর্ র সােথ িবদয্মান 2-�য্ােকর

পূবর্ Bronx-এ চারিট নতু ন ADA-অয্াে�সেযাগয্ যা�ী েরল ে�শন এবং

েরলপথেক একিট বৃহত্তর 4-�য্ােকর েরলপেথ পিরণত করেব। �ক�িট

েরলপেথর পিরকাঠােমার উে�খেযাগয্ উ�য়েনর মাধয্েম, Penn Station

4িট ি�েজর পুনঃসং�ার, Metro-North এর New Rochelle ইয়াডর্

অয্াে�স

পড়া

(Metro-North's New Rochelle Yard) এর পুনগর্ঠন, 4িট নতু ন

অ�লগিলেত অয্াে�সেযাগয্তা বািড়েয় তু েল, যাতায়ােতর সময় কিমেয়

এবং 1িট পুনগর্িঠত ই�ারলিকং, 5িট নতু ন এবং 2িট আপে�ড করা

এবং িফের যাওয়ার বে�াব� কের, আ�িলক �িতভাবান মানুষেদর

সাবে�শন, এবং িসগনয্াল, পাওয়ার এবং েযাগােযােগর পিরকাঠােমার

আকিষর্ত করেব।

আধুিনকীকরণেকও অ�ভুর্ � কের।

�ানীয়

অথর্নীিতেক

সহায়তা
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�ক�িটর সুিবধাগিল কী?
অ�েলর এবং �ানীয় কিমউিনিটগিলেক বহিবধ সুিবধা �দান কের New York েমে�াপিলটন অ�েলর যা�ীেদর জনয্ একিট নতু ন যাতায়ােতর
িবক� বা�ব কের তু েলেছ।

যাতায়ােতর সময় কিমেয় িদেয়েছ
�ক�িট িপিছেয় পড়া অ�লগিলেত অয্াে�স উ�ত করেব এবং পি�ম Midtown, পূবর্ Bronx, Westchester, এবং Connecticut এর মেধয্ একবাের
সফর (ওয়ান-িসট রাইড) করার সুিবধা েদেব। চারিট নতু ন ADA-আে�সেযাগয্ েরল ে�শেনর মাধয্েম, পূবর্ Bronx েথেক Penn Station যাতায়াতকারী
যা�ীরা �িতিট সফের 50 িমিনট পযর্� সময় বাঁচােত পারেব, এবং যারা Connecticutএ সফর করেছন তারা 75 িমিনট পযর্� সময় বাঁচােত পারেবন।
বতর্ মান Metro-North যা�ীরা যােদর গ�বয্ পি�ম Midtown তারা �িতিদন 40 িমিনট পযর্� সময় বাঁচােত পারেবন।

িফরিত যাতায়ােতর সুিবধা
েয সম� যা�ীরা িফের আসেবন তারা িনঝর্ �ােট Penn Station েথেক Hunts
Westchester এবং দি�ণ Connecticut-এ সফর করেত পারেবন এবং নতু ন পূবর্
অয্াে�স থাকেব, এবং Westchester এবং দি�ণ Connecticut-এ সুেযাগ থাকেব।
িবক�ই স�সািরত করেব না েসইসােথ এিট অ�েলর িনেয়াগকারীেদর জনয্ �িমেকর

Point, Parkchester/Van Nest, Morris Park, Co-op City,
Bronx ে�শনগিল িফরিত যা�ীেদর চাকির, িশ�ােত আরও সহজ
Penn Station অয্াে�স িনউ ইয়কর্ বাসীেদর জনয্ শধু যাতায়ােতর
েযাগান এবং চাকিরর সুেযাগ উে�খেযাগয্ভােব বািড়েয় তু লেব।

আ�িলক পিরবহন বয্ব�ার সংেযাগ
Penn Station, পূবর্ Bronx, Westchester, এবং Connecticut েথেক সফররত যা�ীেদর NJ TRANSIT, LIRR, PATH, Amtrak, এবং NYCT এর
সােথ সহজ সংেযােগর মাধয্েম একিট সরাসির েযাগােযাগ �দান করেব। নতু ন পিরেষবািট জলপিরবহন এবং এয়ারেপাটর্গিল সহ অনয্ানয্ যাতায়াত
বয্ব�ায়ও অয্াে�স স�সািরত করেব। অিতির� িবক�িটর মাধয্েম, উত্তরপূবর্ এবং মধয্-আটলাি�ক বরাবর গ�বয্গিলেত সহেজই েপৗঁছােত পারেবন।

গিতশীলতা এবং নমনীয়তার উ�িতিবধান
19 মাইেলরও েবিশ নতু ন এবং পুনঃসং�ার করা �য্ােকর মাধয্েম, Penn ে�শন একিট দুই-�য্ােকর েরলপথেক একিট �াথিমক চার-�য্ােকর েরলপেথ
পিরণত করেব, যা Amtrak এবং Metro-North ে�নগিলেক একিট িবে�র ে�ে� নমনীয়তা �দান কররেব, অনয্সমেয় েযে�ে� েদির হেত পারত বা
পিরেষবা সংি�� করা হত। �ক�িট সামি�ক Metro-North েনটওয়ােকর্ র �াভািবক অব�ায় িফের আসােক উ�ত কের Metro-North-েক একিট
ি�তীয় Manhattan টািমর্নাল �দান করেব। Hell Gate Line-েক আেরা ভােলা অব�ায় িনেয় এেস, �ক�িট Amtrak এর যা�ীেদর জনয্ িব��তা এবং
সময়মেতা যাতায়ােতর পারফময্া� উ�ত করেব।

সা�য়ী যাতায়ােতর সমাধান �দান
েরেলর উ�নয়নগিলেক সা�য়ী বানােনা একিট অ�ািধকার। Metro-North পিরেষবােক সরাসির Penn ে�শেন িনেয় েযেত Amtrak এর িবদয্মান Hell
Gate Line-েক উপজীবয্ কের - নতু ন, বয্য়বহল পিরকাঠােমা িনমর্ােণর পিরবেতর্ , এই �ক�িট বয্দয্মান পিরবহন বয্ব�ার পিরকাঠােমােক কােজ লাগায়।
এই �ক�িত শধুমা� করদাতােদর ডলারই সা�য় কের না, এিট আেশপােশর কিমউিনিটর ওপর পড়া িনমর্েণর �ভাবগিলও নুয্নতম কের।

অথর্ ৈনিতক জীবনীশি�
আেরা সুিবধাজনক েরেলর িবক�গিলর মাধয্েম, Penn Station অয্াে�স �ানীয় এবং আ�িলক অথর্নীিতগিলেকও উ�ীিপত করেব। East Bronx,
Westchester, এবং Connecticut-এ যাওয়া এবং েফরার নতু ন েরল পিরেষবা এই েক�গিলেত অয্াে�স উ�ত কের �ানীয় িশ�ামূলক কয্া�াস,
িচিকৎসা �িত�ান, বািণিজয্ক েক�, এবং িরেটল কিরডরগিলেকও সুিবধা �দান করেব। Penn Station অয্াে�স পূবর্ Bronx-এ যাওয়া েসইসােথ েসখােন
থাকা এবং কাজ করােক সহজতর কের তু লেব। এিট পূবর্ Bronx এবং বৃহত্তর New York েমে�াপিলটন অ�েল পিরকি�ত এবং চলেত থাকা অথর্ৈনিতক
উ�য়েনও সহায়তা করেব।

দীঘর্�ায়ী�
সফেরর সময় উে�খেযাগয্ভােব কিমেয়, Penn Station অয্াে�স চালকেদর একজনেক িনেয় সফর করার পিরবেতর্ একসােথ অেনকেক িনেয় সফর করােত
পিরবিতর্ ত হেব। এিট �ািফেকর ভীড় এবং দূষণ কমােব। যাতায়ােতর িবক� এবং িব��তা উ�ত কের, চাকির এবং অিধবাসীেদর বাইের চেল যাওয়া
এড়ােত এবং িনিবড় শি�-দ� জিম বয্বহােরর ধরন বজায় রাখেত সহায়তা করেব যা �ীনহাউজ গয্ােসর িন�াসন কমােব। দীঘর্�ায়ীে�র জনয্ �ক�িট
ই�াি� �য্া�াডর্ পূরণ করার মেতা কের িডজাইন করা হেয়েছ।

কিমউিনিটগিলর মেধয্ েসতু ব�ন
�ক�িট Hell Gate Line বরাবর কিমউিনিটগিলেক সংযু� করেব। Bronx এর অিধবাসীেদর জনয্ এবং েসইসােথ বৃহত্তর New York City অ�ল,
Westchester, Connecticut এবং উত্তরপূবর্া�ল েথেক আসা মানুষেদর - িশ�ামূলক কয্া�াস, িচিকৎসা �িত�ান, শিপং েস�ার এবং পাকর্ গিলেত
েপৗঁছােনা সহজতর হেব।
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এক ঝলেক উে�খেযাগয্ িবষয়গিল
বহন�মতা

30,000
13,000

িনতয্যা�ী নতু ন পিরেষবািট
বয্বহার করেবন।
িনতয্যা�ী পূবর্ Bronx-এ 4িট নতু ন
ে�শেন নামাওঠা করেবন।

সফররত গািড়র মাইেলর �াস

80,000
2,850

মাইল �িতিদন কম গািড়র সফর
হেব।
িট িনতয্ সফর বয্ি�গত গািড়

সংখয্া অনুযায়ী

েথেক ডাইভাটর্ হেব।

25 %

েরল পিরেষবা পিরক�না

102
60

িট Metro-North ে�ন Hell Gate Line-এ

করেব বেল আশা করা হে�।

বসবাসকারী মানুষ দাির�য্ সীমার
নীেচ বসবাস কেরন।

চলাচল করেব বেল আশা করা হে�।
িট Amtrak ে�ন Hell Gate Line-এ চলাচল

পূবর্ Bronx ে�ােজ� কিরডেরর মেধয্

90 %

পূবর্ Bronx ে�ােজ� কিরডেরর মেধয্
বসবাসকারী মানুষ সংখয্ালঘু।

19

মাইেলর নতু ন এবং পুনঃসং�ার

90

িমিনট সময় লাগেব িনতয্যা�ীেদর

করা �য্াক স�ূনর্ করা হেব।

সাধারণত �িতিট সফের পুবর্
Bronx-এ েযেত এবং েসখান েথেক
িফরেত ।

4

বছর লাগেব আনুমািনক Penn
Station অয্াে�েসর িনমর্াণ স�ূনর্
হেত।
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