নতু ন খসড়া পিরক�না

কুইনস বাস েনটওয়ােকর্র
পুনরায় িডজাইন
(Queens Bus
Network Redesign)

কুইনস পুনরায় িডজাইন �ি�য়া ও ে�ােজে�র ি�িত
নাগিরক সমােবশ
ও সমী�ার মাধয্েম
�কে�র সূচনা
• এি�ল, 2019

COVID-19 এর কারেণ
�িগত িছল
•মাচর্ 2020 - আগ� 2021
•বাসযা�ীেদর মতামত িবে�ষণ
করা হেয়েছ
•নতু ন খসড়া পিরক�নার
অ�গিতর সূচনা হেয়েছ

বাজার ও পিরেষবা
সং�া� তথয্ িবে�ষণ
এবং নাগিরক
সেচতনতা বৃি�

েনটওয়াকর্ পুনরায়
গেড় েতালা এবং
খসড়া পিরক�না
ৈতির করা

• িবদয্মান পিরি�িত
সং�া� িরেপাটর্ 2019
এর েসে��ের �কািশত
হেয়েছ

• খসড়া পিরক�না 2019
এর িডেস�ের �কািশত
হেয়েছ

পুনরায় িডজাইেনর
কাজ আবার শর
করার েঘাষণা করা
হেয়েছ

নতুন খসড়া
পিরক�নার �কাশ

• আগ� 2021

•

মাচর্ 2022

খসড়া পিরক�না
সং�া� নাগিরক
সেচতনতা বৃি�
• জানুয়াির েথেক মাচর্,
2020

নতুন খসড়া
পিরক�না সং�া�
নাগিরক সেচতনতা
বৃি�
• মাচর্ েথেক জুন,
2022
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"নতু ন" খসড়া পিরক�না করা েকন �েয়াজন?
• মূল খসড়া পিরক�না অনুসরণ কের বয্াপকহাের নাগিরক সেচতনতা বৃি� সং�া�
�েচ�া অতয্� গঠনমূলক �িতি�য়া ৈতির কেরেছ।
• আমরা পিরক�না সং�া� 11,000 িটরও েবিশ ম�বয্ েপেয়িছ, যা েয েকােনা
সা�িতক MTA �কে�র পে� এক অভূ তপূবর্ পিরমাণ
• কেয়কিট ইিতবাচক �িতি�য়া, িক� িকছু িবতিকর্ ত ��াব পিরক�নার সমথর্নেক
ছািপেয় েগেছ।
• ফল�রপ, আমরা মূল ��াবিট �তয্াহার কেরিছ এবং বাসযা�ীেদর �িতি�য়া �ারা
পিরচািলত একিট নতু ন খসড়া পিরক�না ৈতির কেরিছ
• এই পিরক�নায়, এখনও ে�ডঅেফর ভারসাময্ বজায় েরেখ, আমােদর বাসযা�ীেদর
অ�ািধকােরর উপর গর� আেরাপ কের এবং েসই অ�ািধকারগিল অজর্েনর জনয্
েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করার েকৗশল বয্বহার কের আমরা যতটা স�ব
�াহেকর উে�গগিলেক সমাধান করার েচ�া কেরিছ।

3

কুইনস বাস েনটওয়ােকর্র পুনরায় িডজাইন করা েকন �েয়াজন?
জনসংখয্ার �ানা�র ও �মেণর ধরন পিরবতর্ েনর পাশাপািশ কুইনস �মশ বাড়েছ এবং িবকিশত হে�।
এিদেক, কেয়ক দশক ধের কুইনস বাস েনটওয়ােকর্ েকােনা উে�খেযাগয্ পিরবতর্ ন ঘেটিন। েযেহতু আমােদর
বাসযা�ীেদর �েয়াজেন পিরবতর্ ন আেস, তাই আমােদরও অবশয্ই তােদর সােথ পিরবিতর্ ত হেত হেব।*
ধীর গিতেবগ

রাইডারিশপ কেম যাওয়া

•

বছেরর পর বছর বােসর গিত কমেত থােক

•

•

কুইনেস বােসর গিত 2015 েথেক 2019 পযর্� 3.3%
কেমেছ

অিতমাির পূবর্বত� পিরি�িতেত বাস রাইডারিশপ
অিবচল গিতেত কমেত শর কেরিছল।

•

কুইনেস রাইডারিশপ
িরবাউ� হেত শর কেরেছ এবং কুইনস পুনরায়
িডজাইেনর পিরক�না আমােদর বাসযা�ীেদর কােছ
বাস পিরেষবােক আরও আকষর্ণীয় কের েতালার
সুেযাগ এেনেছ

পিরেষবা সং�া� িনভর্রেযাগয্তা
•

কুইনেস বাসযা�ীেদর মেধয্ যানজেটর �ভাব বয্াপকভােব
অনুভূত হয়, কারণ তােদর অেনেকর ে�ে� বাসই
একমা� �মণ িবক�

*আমরা নতু ন খসড়া পিরক�নায় আমােদর ��াবগিল জানােত অিতমাির পূবর্বত� রাইডারিশপ েডটা বয্বহার কেরিছ।
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
বাসযা�ীেদর অ�ািধকার
আমােদর �াথিমক সমােবশগিলর সময়, আমরা বাসযা�ীেদর িজ�াসা কেরিছ কীভােব আমােদর তরেফ
একিট ভাল বাস েনটওয়াকর্ িবকােশর �েচ�ােক অ�ািধকার েদওয়া উিচত। তারা উত্তর িহসােব িনেচর
চারিট অ�ািধকার জািনেয়েছন। পুনরায় িডজাইন করার ল�য্ই হল এইসব অ�ািধকার।
িনভর্রেযাগয্ পিরেষবা

বাসযা�ীরা �তয্ািশত সমেয় েপৗঁছােনার
জনয্ বােসর উপর িনভর্ র করেত স�ম
হেত চান

�তগিতেত �মণ

বাসযা�ীরা িবল�, ধীরগিতর বাস
পিরেষবা এবং যানজেটর িবষেয় উে�গ
�কাশ কেরেছন

আরও ভােলা সংেযাগ

বাসযা�ীরা উ�ত আ�ঃ- এবং
অ�ঃ-বেরা সংেযাগ চান

বয্বহার করা সহজ

বাসযা�ীরা এমন বাস পিরেষবা চান,
যা জিটলতাহীন
এবং েবাঝা সহজ
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
পুনরায় িডজাইন করার েকৗশল

আমরা বাসযা�ীেদর চাররকেমর অ�ািধকার অজর্েন সহায়তা করার জনয্ িন�িলিখত েকৗশলগিল বয্বহার
কেরিছ:
েনটওয়াকর্ সরলীকরণ

ঘন-ঘন বাস আসার িবষয়িটর িবকাশ ঘটােনা

• যা�াপথ আরও েসাজাসুিজ ও আরও সরাসির করা

•

সারািদন জুেড় আরও ভােলা ঘন-ঘন বাস আসার েনটওয়াকর্
গেড় েতালা

•

যা�াপথ পিরবতর্ েনর সে� সািরব� করেত এবং যা�ীেদর
চািহদাগিল আরও ভালভােব েমটােত পিরেষবা পুনরায় বরা�
করা

• নতু ন ধরেনর যা�াপথ ৈতির করা
• অ�েয়াজনীয় পিরেষবা �াস করা ও যা�াপেথর িবক� কমােনা

সংেযাগ বৃি�
• নতু ন সংেযাগ ৈতির করেত বাস েনটওয়াকর্ ি�ড উ�ত করা
• বাস েনটওয়ােকর্ র ফাঁক-েফাকর েমটােত নতু ন যা�াপথ ৈতির করা

বাস �পগিলর মেধয্ সাময্তা বজায় রাখা
•

• ��স (Bronx), �কিলন (Brooklyn) এবং ময্ানহাটন (Manhattan)এ আ�ঃবেরা বাস �মণেক শি�শালী করা
•

বােসর গিতেবগ বাড়ােত �পগিলর মেধয্ দূর� বাড়ােনা এবং
যা�ীেদর জনয্ িনভর্ রেযাগয্তা উ�ত করা
নতু ন যা�াপেথর ধরেনর উপর িভিত্ত কের �পগিলর মেধয্
গড় দূর� উ�ত করা

NYC DOT-এর সাহােযয্ বােসর অ�ািধকার �সািরত করা
•

পিরেষবার গিত বাড়ােনা এবং
িনভর্ রেযাগয্তা উ�ত করেত আরও বাসওেয়, বাস েলন এবং
অনয্ানয্ বয্ব�া
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
েনটওয়াকর্ সরলীকরণ

যা�াপথ আরও েসাজাসুিজ ও আরও সরাসির করা
• কম বাঁক এবং কম পিরবিতর্ ত যা�াপথ মােন েচৗরা�ায় থামার ে�ে�

কম সময় বয্য় করা এবং বােসর চালনায় েবিশ সময় বয্য় করা

অ�েয়াজনীয় পিরেষবা �াস করা ও যা�াপেথর িবক� কমােনা
• যা�াপথগিল একিট উে�শয্ পূরণ কের, যােত যা�ীরা গ�েবয্র সাইন না

েদেখই জানেত পােরন েয েকান পেথ েযেত হেব
• একই কিরেডাের কাযর্করী একািধক যা�াপেথ সব �েপ দাঁড়ােনার �েয়াজন

েনই
• ঘন-ঘন বাস আসার িবষয়িট একিট একক যা�াপেথর ে�ে� সাম�সয্পূণ,র্

একািধক িবকে�র মেধয্ িবভ� নয়

নতু ন ধরেনর যা�াপথ ৈতির করা
• নতু ন ধরেনর যা�াপেথ �েপর মেধয্ দূর� ও ঘন-ঘন বাস আসা সং�া�

আরও িনিদর্ � িডজাইন িনেদর্ িশকা রেয়েছ, যার মাধয্েম যা�ীরা জানেত
পােরন েয, তারা তােদর যা�াপেথ কী ধরেনর পিরেষবা পাওয়ার বয্াপাের
আশা করেত পােরন
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
বাসযা�ীেদর যাতায়াত:
��ািবত Q23-এর সাহােযয্ েনটওয়াকর্ সরলীকরণ
Carolina, িযিন 108 St & নদর্ ানর্ Bl-এর কােছ ই� এমহাে�র্ থােকন, তার
িকউ গােডর্ন সাবওেয় ে�শেনর কােছ িনয়িমত শারীিরক েথরািপর অয্াপেয়�েম�
থােক।
•

তার 4-মাইেলর �মণ জিটল এবং সময়সােপ�
•

Q23 ধরেত 108 St-এর পি�েম েবশ কেয়কিট �ক হাঁটেত হয়

•

িতিন েয রা�ায় থােকন, অথর্াৎ 108 St-েত েফরার আেগ Q23
�ানীয় রা�ায় অেনক বাঁক েনয়।

•

তারপর তােক িকউ গােডর্েন যাওয়ার জনয্ ফের� িহলেসর Q60-েত
েযেত হেব। তার যাতায়ােত �ায় এক ঘ�া লােগ।

নতু ন ��ািবত Q23 িলিমেটড যা�াপথিট Carolina-র �ত, সহজ, আরও
ঘন-ঘন এবং আরও �তয্� উত্তর-দি�ণ সংেযােগর মেতা 108 St-এর পুেরা
ৈদেঘর্য্র ি�পগিলেক পিরেবশন কের।

�মেণর সময় �াস:
25 িমিনট পযর্ �
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
সংেযাগ বৃি�
নতু ন সংেযাগ ৈতির করেত বাস
েনটওয়াকর্ ি�ড উ�ত করা
বাস েনটওয়ােকর্র ফাঁক-েফাকর
েমটােত নতু ন যা�াপথ ৈতির করা
��স (Bronx), �কিলন (Brooklyn)
এবং ময্ানহাটন (Manhattan)-এ
আ�ঃবেরা বাস �মণেক শি�শালী করা
• এই েকৗশলগিলর �েতয্কিট এই িনিদর্ �
বেরা এবং অনয্ানয্ বেরােত অয্াে�স
�সািরত কের
• নতু ন �মেণর সুেযাগ ৈতির কের, �মেণর
সময় �াস কের এবং আমােদর ADA
অয্াে�সেযাগয্ বাস েনটওয়ােকর্ র
নাগাল বাড়ায়
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
বাসযা�ীেদর যাতায়াত:
��ািবত Q51-এর সাহােযয্ সংেযাগ বৃি�
Jared, িযিন Guy R. Brewer Bl & Linden Bl-এর েকােণ
বসবাস কেরন, িতিন স�িত পূবর্ New York-এর েগটওেয়
েস�ার মেল একিট নতু ন চাকির েপেয়েছন।
• ডাউনটাইন জামাইকার উত্তরিদেক �েয়াজনীয় ি�েপর ে�ে�
তার 6.5-মাইল যাতায়াত করেত দুিট বাস রেট 1 ঘ�া
এবং 13 িমিনট সময় লােগ।

�মেণর সময় �াস:
25 িমিনট পযর্ �

Linden Bl-এ নতু ন ��ািবত Q51 �সটাউন রট েগটওেয় েস�ার মেল সরাসির পূবর্ পি�ম সংেযাগ �দান করেব এবং Jared-এর
মেতা 25 িমিনট পযর্� ি�প বাঁচােত পারেব, এর মাধয্েম জামাইকার েক��েল অনয্ বাস রেট যাওয়ার �েয়াজন এড়ােনা যােব।
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
ঘন-ঘন বাস আসার িবষয়িটর
িবকাশ ঘটােনা

সারািদন জুেড় আরও ভােলা ঘন-ঘন
বাস আসার েনটওয়াকর্ গেড় েতালা
•

িলিমেটড এবং �সটাউন (SBS) রটগিল
সারািদন জুেড় ঘন-ঘন বাস আসার
েনটওয়ােকর্ র মূল অংশ ৈতির কের

•

সম� িলিমেটড (লাল) রট এবং
েবিশরভাগ �সটাউন (নীল) রটগিল
েসাম েথেক শ�বার 6am েথেক 9pmএর মেধয্ 10 িমিনট-অথবা আরও
ভােলা সমেয় িনধর্ািরত হেব

যা�াপথ পিরবতর্েনর সে� সািরব�
করেত এবং যা�ীেদর চািহদাগিল
আরও ভালভােব েমটােত
পিরেষবা পুনরায় বরা� করা
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
বাস �পগিলর মেধয্ সাময্তা বজায় রাখা

�পগিলর মেধয্কার গড় দূর� সং�া� নতু ন িনেদর্ িশকা
সেমত যা�াপেথর ধরন
িবদয্মান বনাম ��ািবত �পগিলর মেধয্কার গড় দূর�

বােসর গিতেবগ বাড়ােত �পগিলর মেধয্ দূর� বাড়ােনা এবং যা�ীেদর জনয্ িনভর্রেযাগয্তা উ�ত করা
•

সব বাস �েপর অব�ান পিরবতর্ েনর ফেল গেড় �ায় 20 েসেক� বাঁেচ; এিট পুেরা রেট �মণ সময় সা�য় করেত এবং
উ�ত িনভর্ রেযাগয্তা আনেত পাের

•

ভারী রাইডারিশেপর সাহােযয্ �পগিল র�ণােব�ণ করা হয়, যা �ধান সংেযাগ সরবরাহ কের এবং কিমউিনিট িভিত্তক
সুিবধাগিল �দান কের
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
বাসযা�ীেদর যাতায়াত:
��ািবত Q84-এ বাস �েপর মেধয্ ভারসাময্ বজায়
রাখা ও নতু ন "�তগিতর" পিরেষবা
Sophia, িযিন েকমি�য়া হাইটস-এর 120th Av-এর কােছ থােকন,
বতর্ মােন তােক িমডটাউন ময্ানহাটেন যাতায়ােতর জনয্ সাবওেয়েত
Q84 বােস চড়েত হেব। Sophia-র যাতায়ােতর জনয্ একমুখী িদেক
�ায় 90 িমিনট (বােস ~30 িমিনট) সময় লােগ এবং িতিন �ায়শই
এেকর পর এক বােস চাপার অিভ�তা পান। বাস �প বয্ােলি�ং
এবং ��ািবত Q84 "�তগিতর" রেটর সাহােযয্, Sophia তার �ায়
9 িমিনট বাঁচােত পাের একমুখী যাতায়ােতর ফেল তার বাস আরও

�মেণর সময় �াস:
18 িমিনট পযর্ �

িনয়িমত িবরিতেত েপৗঁছােনার আশা েস করেত পাের। রাউ� ি�েপর ফেল Sophia িদেন অিতির� 18 িমিনট সময় পায়—কিফ খাওয়ার
জনয্ থামেত, �ু েল স�ানেদর নািমেয় িদেত অথবা অয্ালামর্ ঘিড়েক আরও িমিনট খােনক িপিছেয় েদওয়ার পে� অিতির� সময়।
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আমরা কীভােব বাস েনটওয়াকর্ পুনরায় িডজাইন করিছ?
NYC DOT-এর সাহােযয্ বােসর অ�ািধকার �সািরত করা

পিরেষবার গিত বাড়ােনা এবং
িনভর্রেযাগয্তা উ�ত করেত আরও
বাসওেয়, বাস েলন এবং বােসর
অনয্ানয্ অ�ািধকােরর বয্ব�া
• NYC DOT 24িট শীষর্�ানীয় কিরেডার-সহ
বাস সং�া� অ�ািধকার অথর্াৎ রা�ার
উ�িতর জনয্ অধয্য়ন করেত 49িট
কিরেডার িচি�ত কেরেছ
• িবিভ� মানদে�র সােপে� কিরেডারগিল
শনা� করা হেয়েছ
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আমােদর সেচতনতা বৃি� েথেক �া� মূল �রণীয় িবষয়
আমরা কী শেনিছ এবং কীভােব তা েপশ করা হেয়েছ
যা�াপেথর ��ািবত পিরবতর্ন

• ��ািবত পুনিবর্নয্াস, সংি��করণ এবং বিধর্তকরণ- যা�াপেথর ��ািবত নতু ন িবক�
• QT এবং QMT েলেবল বয্বহােরর কারেণ যা�াপথ েবাঝার অসুিবধার কারেণ এগিলর বয্বহার
বাদ েদওয়া হেয়েছ, েযখােন স�ব েসখােন "Q" েলেবল বয্বহার করা হে�
• সবর্ািধক উি�িখত যা�াপথ: Q49, Q53, Q32, Q66, এবং Q33

সংেযাগ সমসয্া - �ধান সাবওেয় ে�শন এবং ADA অয্াে�সেযাগয্ সাবওেয় ে�শনসমূহ সহ
অনয্ানয্ মূল গ�বয্গিলেত সংেযাগ হািরেয়েছ৷
• সাবওেয় ে�শন এবং �ধান গ�বয্গিলর সােথ মূল সংেযাগগিল বজায় রাখা এবং িবদয্মান ও
ভিবষয্েতর ADA অয্াে�সেযাগয্ উভয় ে�শনসমূহেত নতু ন সংেযােগর ��াব করা হেয়েছ
• ��স, �কিলন এবং কুইনেসর মেধয্ নতু ন আ�ঃবেরা সংেযােগর ��াব করা হেয়েছ
• বাস েনটওয়ােকর্ র ফাঁক েফাকর পূরেণর জনয্ ��ািবত নতু ন পিরেষবার ��াব করা হেয়েছ,
যােত সম� যা�ীেদর জনয্ েনটওয়ােকর্ র অয্াে�সেযাগয্তা আরও উ�ত করা যায়

বাস �প এবং সময়সূিচ পিরবতর্েনর ��াব েদওয়া হেয়েছ - মূল খসড়া পিরক�না
উপকরেণর সাধারণ িবনয্ােসর কারেণ �প ও �য্ান বা ি�েকােয়ি�েত অ�� �ভাব রেয়েছ
• বাস �েপর িব�ািরত অব�ান এবং িনিদর্ � ি�েকােয়ি� এবং সময়সীমার বয্বহার করা হেয়েছ

অপােরশন সং�া� সমসয্া - সমসয্াযু� রা�ায় কাজ করার ��াব সং�া� উে�গ

• সংকীণর্ বা সে�হজনক রা�ায় যাতায়াত এড়ােত ��ােব িবেবিচত রা�াগিল পযর্ােলাচনা করা
হেয়েছ
15

নতু ন বাস
েনটওয়ােকর্র
�বতর্ন
16

��ািবত �ানীয় বাস েনটওয়াকর্ পিরবতর্েনর সামি�ক পিরদশর্ ন
যা�াপেথ পিরবতর্ন
েমাট 85িট ��ািবত যা�াপথ

•

9িট যা�াপথ এক �াে� েছাট করা েহেয়ছ,
অনয েদক �সািরত েহেয়ছ

•

20িট নতুন যা�াপথ

•

8ট যা�াপথ েছাট করা েহেয়ছ

•

17িট িবধতরত যা�াপথ

•

•

11িট যা�াপথ, েযিগেলত সামানয
পুিনবনরনয স ঘটােনা েহেয়ছ

5িট যা�াপথ এিক�ত করা েহেয়ছ (দুই বা
েততািধক িবদয ান েরটর সংিম�ণ)

•

10ট যা�াপথ, েযিগেলত েকবল �প
িপরিবতর
েহেয়ছ

4িট যা�াপথ, েযিগেলত েবড়ােসড়া
পুিনবনরনয স ঘটােনা েহেয়ছ

•

1িট যা�াপথ, যােত যা�াপথ বা �েপ েকােনা
িপরবতর
ঘটােনা হিয়ন

•

18ট "অবসর�া�" যা�ােপথর েেলবল
(েিবশরভােগর হয় এিকট নতুন েেলবল
েআছ বা অনয যা�ােপথর সােথ
িিমলত)

•

যা�াপেথর েলেবল
•

20িট "নতু ন" যা�াপেথর েলেবল
(অিধকাংশ পথ পিরবতর্ ন সহ একিট
িবদয্মান "িকউ" েলেবল বয্বহার
করার জনয্ খুব গর�পূণর্)
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নতু ন বাস েনটওয়ােকর্র �বতর্ন
যা�াপেথর ধরন (�ানীয় েনটওয়াকর্)
বাস েনটওয়ােকর্ র সু��তা উ�ত করেত এবং যা�ীেদর �েয়াজন অনুসাের রট ৈতির
করেত, আমরা যা�াপেথর চারিট কালার-েকােডড ধরন ��াব করিছ
�িতিট যা�াপেথর ধরন �প ে�িসং এবং পিরেষবা ি�েকােয়ি�র জনয্ িবিভ�
িনেদর্ িশকা সহ একিট িনিদর্ � উে�েশয্ কাজ কের

�ানীয় যা�াপথ (সবুজ)

�ানীয় �িতেবশী সংেযাগ
• 1/5 এবং 1/4 মাইল (1,056 এবং 1,320 ফু ট)
এর মেধয্ গড় �প বয্বধান
• যা�ীেদর চািহদার উপর িনভর্ র কের ি�েকােয়ি�
উ� েথেক িন� পযর্� পিরবিতর্ ত হয়

"�তগিতর" যা�াপথ (পাপর্ল)

আউটার বেরা এলাকাগিলেক �ত সাবওেয়েত
সংযু� করা হে�
• �ানীয় অংেশর জনয্ গড় �প বয্বধান
এক মাইেলর 1/3 (1,320 ফু ট)
• েবিশ যা�ী থাকার সময় আরও ঘন-ঘন
বােসর আসা-যাওয়া

�ানীয় যা�াপথ (লাল)

ঘন-ঘন পিরেষবা সহ উ� চািহদািবিশ� কিরেডার পিরেবশন
করা
• গড় �প বয্বধান এক মাইেলর 1/4 এবং 1/3 এর মেধয্
(1,320 এবং 1,742 ফু ট)
• সারািদন ঘন-ঘন পিরেষবা (েসাম েথেক শ�বার 6am েথেক
9pm এর মেধয্ 10 িমিনট বা তার েবিশ)

SBS বা "�সটাউন" যা�াপথ (নীল)

দীঘর্ দূর� জুেড় মূল গ�বয্গিলেক সংযু� করা হে�
• গড় �প বয্বধান এক মাইেলর 1/3 এবং 1/2 এর মেধয্
(1,742 এবং 2,640 ফু ট)
• সারািদন ঘন-ঘন পিরেষবা (েবিশরভাগ রটগিল েসাম েথেক
শ�বার 6am েথেক 9pm এর মেধয্ 10 িমিনট বা তার েবিশ)
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নতু ন বাস েনটওয়ােকর্র �বতর্ন
��ািবত এ�ে�স বাস েনটওয়াকর্
পিরবতর্েনর সামি�ক পিরদশর্ ন
যা�াপেথ পিরবতর্ন
•

1িট নতু ন যা�াপথ (QM65)

•

1িট যা�াপথ বাদ েদওয়া হেয়েছ (QM3)

•

2িট যা�াপথ একি�ত করা হেয়েছ (QM10/QM40)

•

3িট যা�াপথ শি�শালী করা হেয়েছ (QM11/QM12/QM42)
অপসািরত িবক�

•
•

েযখােন স�ব ডু ি�েকট পিরেষবা সরােনা হেয়েছ (অথর্াৎ,
ইউিনয়ন টানর্পাইক)

•

সম� রট �প বয্ােলি�ং েপেয়েছ

•

েনটওয়াকর্ মানিচে� ময্ানহাটন গ�েবয্ কালার েকােডড
যা�াপথ (3 Av/Madison/5 Av/6 Av/Downtown)

•

LIE-েত সম� যা�াপথ সিরেয় েফলা হেয়েছ

•

সম� ডাউনটাউন যা�াপথ এখন NYU Langone-এর কােছ
E 34th St & 1st Av-এ থামেব
েবিশর ভাগ এ�ে�স রেট িকছু ি�েকােয়ি� এবং/অথবা
�য্ান কমােনার ��াব েদওয়া হেয়েছ,
কারণ রাইডারিশপ কম

•
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কীভােব যা�াপেথর ে�াফাইল পড়েত হয়
পিরেষবার ধরন এবং িবিভ� �কােরর
পিরবতর্ ন
যা�াপেথর নাম ও িববরণ

িডজাইন করার
েকৗশল

যা�াপেথর
মানিচ�

যা�াপেথর িনেদর্ িশকা
ও ৈবিশ�য্

��ািবত যা�াপেথর
সংি��সার

��ািবত ি�েকােয়ি�
ও �য্ান

মতামত ও ওেয়বসাইট সং�া� তথয্
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ই�ারবেরা এ�ে�স
MTA ই�ারেবােরা এ�ে�স (IBX)-এর জনয্ একিট স�াবয্তা অধয্য়ন
��ত কেরেছ, যা একিট িবদয্মান 14-মাইল মালবাহী কিরেডােরর
মাধয্েম কুই� এবং �কিলনেক সংেযাগকারী একিট নতুন �ানিজট
লাইন হেব।
যিদও আমরা এখনও �ানিজট েমাড বা স�াবয্ ে�শন অব�ানগিল
স�েকর্ জািন না, তবুও IBX কুইনস বাস েনটওয়াকর্ পুনরায়
িডজাইেনর পিরপূরক করেব:
•

স�াবয্ এক ডজন বা তার েবিশ কুইনস বাস রেটর সােথ সংেযাগ
করা হে�

•

কুইনেসর একিট অংেশ একিট নতু ন উত্তর-দি�ণ সংেযাগ �দান করা
হে�, েযখােন েবিশরভাগই পূবর্ পি�ম বাস রট রেয়েছ

•

দি�ণ �কিলেনর সােথ সংেযাগ �দান করা, েযিট কুই�-�কিলন
আ�ঃবেরা বাস রটগিল পিরেবশন কের না

আমরা 2023 সােলর �থম িদেক পিরেবশ পযর্ ােলাচনা �ি�য়া শর
করার আশা কির এবং পুেরা �ি�য়া জুেড় �ানীয় কিমউিনিটর সােথ
জিড়ত থাকব।
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কীভােব মতামত জানােবন
বাসযা�ীরা িবিভ� মাধয্েম মতামত
জানােত পােরন:
• 14িট ভাচুর্ য়াল পাবিলক ওয়াকর্ শেপর একিটেত (সময়সূিচর জনয্
পরবত� �াইড েদখুন)
• িরিমে�র মাধয্েম, একিট ওেয়ব-িভিত্তক ই�ােরি�ভ মানিচ�
• যা�ীরা সম� ��ািবত রট এবং �পগিল িব�ািরতভােব েদখেত
পােরন, িবদয্মান রেটর সােথ তু লনা করেত পােরন এবং িনিদর্ �
েভৗগিলক অব�ােন ম�বয্ েপা� করেত পােরন

• কুইনস বাস েনটওয়াকর্ িরিডজাইেনর মাইে�াসাইট
new.mta.info/queensbusredesign-এ আমােদর ম�বয্
জানােনার েপাটর্ােলর মাধয্েম
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কীভােব মতামত জানােবন – ভাচুর্ য়াল ওয়াকর্শেপ েযাগ িদন
কিমউিনিট িডি�� �ারা আেয়ািজত 14িট ভাচুর্ য়াল ওয়াকর্শপ
কিমউিন�ট িডি��

আেশপােশর এলাকা

তািরখ

CD 1
CD 2

অ�াে�ািরয়া, লং আইল�া� িস�ট, উডসাইড
হা�ারস পেয়�, লং আইল�া� িস�ট, সািনসাইড, উডসাইড

CD 3
CD 4

ই� এমহা��, জ�াকসন হাইটস, নথ ক
� েরানা
কেরানা, কেরানা হাইটস, এমহা��

CD 5
CD 6
CD 7

CD 9
CD 10

িরজউড, মাসেপথ, িমডল িভেলজ, ে�নেডল, ে�শ প�, িলবা�ট� পাক�
ফের� িহলস, েরেগা পাক�
িকেসনা পাক�, �ািশং েমেডাজ, কেরানা পাক�, েব েটেরস, কেলজ পেয়�, িবচহা�� , কুই�েবােরা িহল,
উইেলটস পেয়�
�ায়ারউড, কািনংহাম হাইটস, �ািশং সাউথ, ে�শ েমেডাজ, িহলে��, িহলটপ িভেলজ, হিলসউড,
জামাইকা এে�ট, জামাইকা িহলস, িকউ গােড�ন, েপােমােনাক, ইউেটািপয়া
িরচম� িহল, উডেহেভন, ওেজান পাক�, িকউ গােড�ন
হাওয়াড� িবচ, ওেজান পাক�, সাউথ ওেজান পাক�, িরচম� িহল, �টউডর িভেলজ, িলে�নউড

েসামবার, 16ই েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
বুধবার, 18ই েম - 6:30 েথেক 8:30 pm

CD 11

েবসাইড, ডগলাসটন েথেক িলটল েনক, আবানেডল,
�
ই� �ািশং, ওকল�া� গােড�ন, হিলস িহলস

ম�লবার, 24েশ েম - 6:30 েথেক 8:30 pm

CD 12
CD 13

জামাইকা, হিলস, েস� আলবানস, সাউথ ওেজান পাক�, ��ংিফ� গােড�ন
েবলাির, েবলােরাজ, �কভাইল, েকমি�য়া হাইটস, ে�ারাল পাক�, ে�ন ওেক, লেরলটন, িমেডােময়ার,
নথ ে� শার টাওয়ার, কুইনস িভেলজ, েরাজেডল, ওয়া�া

বৃহ�িতবার, 26েশ েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
ম�লবার, 31েশ েম - 6:30 েথেক 8:30 pm

CD 14

ি��জ পেয়�, েবল হাবার,
� েনেপা�জট, আভ�ান,� েবেসােয়টার, এজেময়ার, রকঅ�াওেয়, রকঅ�াওেয়
পাক�, ফার রকঅ�াওেয়

বৃহ�িতবার, 2রা জুন - 6:30 েথেক 8:30 pm

CD 8

েসামবার, 18ই এি�ল - 6:30 েথেক 8:30 pm
বৃহ�িতবার, 21েশ এি�ল - 6:30 েথেক
8:30 pm
ম�লবার, 26েশ এি�ল - 6:30 েথেক 8:30 pm
বৃহ�িতবার, 28েশ এি�ল - 6:30 েথেক
8:30 pm
বুধবার, 4ঠা েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
বৃহ�িতবার, 5ই েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
ম�লবার, 10ই েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
বৃহ�িতবার, 12ই েম - 6:30 েথেক 8:30 pm
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রা�ায়
সেতচনতা বিৃ �
ও সংেযােগর
�ান
24

নতু ন খসড়া পিরক�না

কুইনস বাস
েনটওয়ােকর্র পুনরায় িডজাইন
(Queens Bus Network
Redesign)

ধনয্বাদ
ে�ােজ� সং�া� ওেয়বসাইট:
new.mta.info/queensbusredesign

