
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর অোন্ড্রু এম কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘলিার ঘে ঘেম্বক MTA এিং বর্উ 

ইয়কন ঘেট ঘ াটন অেবরটটর কমীম্বের ঘকাবভে-19 এর বিুম্বে টটকা বর্ম্বে হম্বি অেিা 

প্রবে সপ্তাম্বহ োাঁম্বের  রীক্ষা করা হম্বি  

  

কমীম্বের জর্ে MTA টটকাকরণ ঘকন্দ্রগুবল খুম্বল ঘেওয়া হম্বি  

  

ঘেসি এলাকায় ঘেট কমীম্বের সংখো ঘিবে ঘসখাম্বর্ 9টট টটকাকরণ ঘকন্দ্র ঘখালা হম্বি  

  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন এলাকায় ঘে MTA এবং 

ঘ ার্ন অ্থনরটর্র কমীরা কাজ কমরর্ তাাঁমের ঘলবার ঘে ঘথমক ঘকানভে-19 এর টর্কা নর্মত হমব 

অ্থবা প্রনত সপ্তামহ  রীক্ষা করামত হমব। বযবহার কমম োওয়ায় শুধুমাত্র কমীমের জর্য থাকা 

ঘে টর্কাকরণ ঘকন্দ্রগুনল বন্ধ হময় নগময়নেল ঘসগুনল ঘের ঘ ালা হমব এবং ঘেগুনল এ র্ও ঘ ালা 

রময়মে ঘসগুনল আমগর মমতাই কাজ করমব। ঘে সব জায়গায় ঘের্ কমীমের সং যা ঘবনি 

ঘস ামর্ 9টর্ টর্কাকরণ ঘকন্দ্র ঘ ালা হমব োমত োাঁরা টর্কা ঘর্র্নর্ তাাঁমের  মক্ষ টর্কা ঘর্ওয়া 

আরও সহজ হয়।  

  

“প্রমতযমক এ র্ মামের র্ীনতর কথা বলমে নকন্তু আমার মমত মামের র্ীনত েমথষ্ট র্য় – 

আমামের এবার টর্কার র্ীনত নর্ময় কথা বলত হমব,” গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “প্রথম ধা  

নহমসমব আমরা সমস্ত ঘের্ কমীমের বমল নেময়নে টর্কা নর্মত অ্থবা প্রনত সপ্তামহ  রীক্ষা 

করামত, এবং এই বযা ারটর্মক আরও েন়িময় ঘেওয়ার জর্য আমরা সমস্ত MTA এবং ঘ ার্ন 

অ্থনরটর্র কমীমেরও একই কাজ করমত বমলনে। ঘের্ বানকমের ঘথমক এনগময় োমে নকন্তু 

স্থার্ীয় সরকার, েুল, সরকানর হাস াতাল এবং বযবসানয়ক প্রনতষ্ঠার্গুনলমকও বাধযতামূলক 

টর্কাকরমণ বযা ামর ঘজার ঘেওয়ার ভাবর্ানিন্তা করমত হমব কারণ েনে হঠাৎ কমর সং যা 

বা়িমত শুু কমর, তাহমল আমরা আর ন নেময় ঘেমত  ারব র্া এবং ঘে উন্ননত আমরা কমরনে 

তা হারামত  ারব র্া।”  

  

র্তুর্ টর্কাকরণ ঘকন্দ্র ঘ ালা হমব:  

• ওয়ার্ারর্াউমর্র নেউলস ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  

• নসরানকউমসর নহউজ ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  

• ইউটর্কা ঘের্ অ্নেস নবল্ডং (Utica State Office Building)  

• নবংহযামর্র্ ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  

• এম্পায়ার ঘের্ প্লাজা কর্মকামস ন  

• ঘ ানক নসমত ইনলয়ার্র ুজমভল্ট ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  

• হারমলমম অ্যাোম ঘের্র্  াওময়ল জনুর্য়র ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  



 

 

• হ মগ েুনরয়া ঘের্ অ্নেস নবল্ডংময়  

• NYS নে ার্নমমন্ট অ্ে ঘলবার, নহক্সনভল  

  

এই নর্মেনিাবলী গভর্ নর কুওমমার 28 জলুাই সাংবানেক ববঠমকর ঘে ামর্ নতনর্ ঘ াষণা 

কমরনেমলর্ ঘে ঘের্ কমী এবং ঘের্-িানলত হাস াতামল সরাসনর ঘরাগীমের সংস্পমি ন আসা 

কমীমের ঘলবার ঘে-র মমধয ঘকানভে-19 এর টর্কা নর্মত হমব। োাঁরা এ র্ও টর্কা নর্মত রাল্জ 

র্র্ তাাঁমের প্রনত সপ্তামহ COVID  রীক্ষা করামত হমব।  

  

ভারপ্রাপ্ত MTA ঘেয়ারমোর্ এিং CEO জোম্বর্া বলিার িম্বলম্বের্, “আমামের কমীমের স্বাস্থয 

এবং নর্রা ত্তাই MTA-এর কামে সবমথমক ঘবনি গুুত্ব ূণ ন। এই র্তুর্ টর্কাকরণ এবং  রীক্ষা 

করামর্ার আমেি ঘেওয়া হময়মে োমত ঘেল্টা ভযানরময়মন্টর ঘথমক আমামের কমীরা েথাসম্ভব 

সুরনক্ষত থামকর্, কারণ এলাকার সুস্থতার হার ক্রমি বৃল্ি  ামে। এ র্ও  ে নন্ত আমামের 

কমীমের প্রায় 70 িতাংিমক টর্কা ঘেওয়া হময়মে – এাঁমের মমধয ঘকউ ঘকউ নর্মজর স্থার্ীয় 

এলাকার ওষুমধর ঘোকার্ বা অ্র্য ঘকার্ও জায়গায় নগময় টর্কা ঘ ময়মের্। এর্া োুণ উন্ননত, 

তমব সাধারমণর স্বাস্থয এবং সুরক্ষার জর্য আমামের আরও ভাল কাজ করমত হমব।”  

  

NY এিং NJ ঘ াটন অেবরটটর এক্সিবকউটটভ বেম্বরক্টর বরক কটর্ িম্বলম্বের্, “ঘগার্া 

মহামানরর সমময়  ে নর্ক এবং কমীমের স্বাস্থয এবং সুরক্ষার ঘপ্রামর্াকল কাে নকর করার জর্য 

ঘ ার্ন অ্থনরটর্ অ্মর্ক বযবস্থা নর্ময়মে। আমরা বরাবর  রামমি নর জর্য ঘের্গুনলর নেমক 

তানকময়নে এবং এ র্ও ঘসই কাজ কমর িমলনে। কমীমের টর্কা ঘেওয়ার জর্য আমামের ঘে 

প্রমিষ্টা িলমে তা আমরা নিগুণ বান়িময় ঘেব এবং ঘ ার্ন অ্থনরটর্ ইউনর্য়মর্র ঘর্তামের সমে 

কথা বমল সাপ্তানহক  রীক্ষা করার  নরকল্পর্া কাে নকর করার ঘিষ্টা করব।”   
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