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আম্বরা হিবে সংখ্েক যাত্রী অবিম্বস ও সু্কম্বল বিরম্বে শুরু করায় সািওম্বয় ও 

কবিউটার হরলপি ি ািারীকালীর্ যাত্রী সংখ্োর হরকর্ন হভম্বে হিম্বলম্বে িম্বল 

গভর্ নর হ াচুম্বলর হ াষণা  

  

13 হসম্বেের, হসািিার, 2.77 বিবলয়র্ সািওম্বয় যাত্রী এিং 122,504 জর্ হিম্বরা-র্ি ন এর 

যাত্রী বর্ম্বয় হরকর্ন সৃষ্টি  ম্বয়ম্বে  

  

10 হসম্বেের, শুক্রিার, 150,895 জর্ গ্রা ক ি র্ কম্বর LIRR হরকর্ন সৃষ্টি কম্বরম্বে  

  

শ্রি বিিম্বসর পর হিম্বক সপ্তাম্ব র প্রবেষ্টট কায নবিিম্বস LIRR ও হিম্বরা-র্ি ন 100,000 জম্বর্র 

হিবে যাত্রী ি র্ কম্বরম্বে  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হ াষণা ক্রররের্ হে থর্উ ইয়ক্ন থিটি িাবওরয় হেররা-র্ি ন হরলপি ও 

লং আইলযন্ড হরলপি গত চারথিরর্ ে াোরী চলাক্ালীর্ িেরয়র োত্রীর হরক্র্ন হভরে হেরলরে।  

  

"এই হরক্র্ন পথরোণ োত্রীর িংখ্যা থর্রিনশ ক্রর হে থর্উ ইয়ক্নবািীরা সু্করল, ক্ে নস্থরল থেররত শুরু 

ক্রররে এবং হিইিারি আোরির অি নর্ীথতরক্ থেথররয় আর্রে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। 

"থর্উ ইয়রক্নর থেরর আিা চলোর্ ররয়রে, এবং আেরা আোরির বাি, িাবওরয় ও হরল বযবস্থায় 

োত্রীর িংখ্যা বৃদ্ধিরত ক্াজ ক্রর োরবা, MTA-এর উপর োত্রীরির আস্থা থেথররয় আর্রবা, এবং 

আোরির পুর্রুিার ক্াে নক্রেরক্ িােরর্র থিরক্ এথগরয় হর্য়া অবযা ত রাখ্রবা।"  

  

স্ট্যারির্ আইলযান্ড হরলওরয় ি  িাবওরয় 13 হিরেম্বর, হিােবার 2,767,385 জর্ োত্রী ব র্ 

ক্রররে ো 2020 িারলর োরচন হক্াথভর্-19 (COVID-19) ে াোরী শুরু  ওয়ার িেয় হিরক্ এখ্র্ 

পে নন্ত িরব নাচ্চ। এই িংখ্যা ইরতাপূরব ন 10 হিরেম্বর, শুক্রবার ে াোরীক্ালীর্ িেরয়  ওয়া 

2,722,587 জর্ োত্রীর হরক্র্ন হভরে হেরলরে।  

  

বর্উ ইয়কন বসষ্টট রার্জজট, সািওম্বয়র বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বর্ন্ট হর্ম্বিষ্টরয়াস জক্রকম্বলা 

িম্বলর্, "আররা হবথশ িংখ্যক্ োর্ুষ অথেরি ও সু্করল োওয়ার জর্য হররর্ চড়ার থর্য়থেত রুটিরর্ 

থেরর আিার ক্াররণ িাবওরয় থিরস্ট্ে োত্রী থিরয় ভরপুর  রত হিখ্ািা আর্রের বযাপার। আেরা 

এই গথতশীলতা ধরর রাখ্ার হচষ্টা ক্ররবা এবং থর্ক্ি ভথবষযরত 3 থেথলয়রর্র লক্ষ্যোত্রা োথড়রয় 

োওয়ার আশা রাথখ্।"  

  



হেররা-র্ি ন হরলপি 13 হিরেম্বর, হিােবার 122,504 জর্ োত্রী ব র্ ক্রররে, ো 2020 িারলর 

োচন োরি ে াোরী শুরুর পর হিরক্ োত্রীর িরব নাচ্চ িংখ্যা। হিােবাররর হরক্র্নটি হরলপরির 

ে াোরীক্ালীর্ িেরয়র পূরব নর হরক্র্নরক্ োথড়রয় হগরে ো 7 হিরেম্বর, েেলবার 113,742 জর্ 

োত্রী ব র্ ক্রার ক্াররণ ততথর  রয়থেল। শ্রে থিবরির পর হিরক্ গত িপ্তার  প্রথতটি ক্াে নথিবরি 

হেররা-র্ি ন 100,000 এরও হবথশ োত্রী ব র্ ক্রররে।  

  

হিম্বরা-র্ি ন হরলপম্বির হপ্রবসম্বর্ন্ট, কোম্বিবরর্ বরর্াজি িম্বলর্, "শ্রে থিবি পার  ওয়ার পর 

আরগর হচরয় হবথশ িংখ্যক্ োর্ুষ সু্করল ও অথেরি হেরার এই িেরয় এত হবথশ িংখ্যক্ োত্রীরক্ 

তারির িাপ্তাথ ক্ ক্ে নথিবরির োতায়ারত থেরর আিরত হিরখ্ আেরা উচ্ছথিত। এই অঞ্চল 

হক্াথভর্-19 ে াোরীর প্রভাব ক্াটিরয় উঠা অবযা ত রাখ্ার এই িেরয়, হেররা-র্ি ন আরগর 

হেরক্ারর্া িেরয়র হচরয় হবথশ পথরচ্ছন্ন হরর্গুরলার োধযরে থর্রাপি,  র্  র্ ও থর্ভনররোগয হিবা 

প্রিারর্র োধযরে িাপ্তাথ ক্ ক্ে নথিবরি আররা হবথশ িংখ্যক্ োত্রীরক্ স্বাগত জার্ারত আগ্র ী।"  

  

লং আইলযন্ড হরল হরার্ও 10 হিরেম্বর, শুক্রবার 150,895 জর্ োত্রী ব র্ ক্রার োধযরে গত 

চার থিরর্র েরধয ে াোরীক্ালীর্ িেরয়র এক্টি হরক্র্ন হভরে হেরলরে। এই িংখ্যা হক্াথভর্-19 

ে াোরী শুরু  ওয়ার পর হিরক্ োত্রীর িরব নাচ্চ িংখ্যা এবং এক্টি ক্ে নবযস্ত িপ্তার র েরধয 

িরব নাচ্চ এক্টি িংখ্যা হেখ্ারর্ শ্রে থিবরির পর হিরক্ িপ্তার র প্রথতটি থির্ LIRR 135,000 

জরর্র হবথশ োত্রী ব র্ ক্রররে। 

  

লং আইলেন্ড হরল হরার্-এর হপ্রবসম্বর্ন্ট বিল ইং, িম্বলর্, "শ্রে থিবরির পরর LIRR-এর 

োত্রী িংখ্যা লং আইলযান্ড ও আোরির অি নর্ীথতর জর্য LIRR ক্তিা গুরুত্বপূণ ন তা আররা 

এক্বার থর্দ্ধিত ক্রররে। আেরা হরলপরি ভ্রেণরক্ লং আইলযান্ডবযাপী ভ্রেরণর িবরচরয় 

িথুবধাজর্ক্ উপারয় পথরণত ক্রর আোরির পথররষবার থর্ভনররোগযতা ও থর্রাপত্তা উন্নত ক্ররত 

বযাপক্ প্ররচষ্টা চাথলরয়থে। আথে আোরির থেরর আিা োত্রীরিররক্ ধর্যবাি জার্াই ক্ারণ তারা 

শুধু ভ্রেরণর িবরচরয় পথররবশবান্ধব উপায়টিই র্য়, বরং হিইিারি লং আইলযান্ড ও থর্উ ইয়ক্ন 

থিটিজরুড় ভ্রেণ ক্রার িবরচরয় চাপেুক্ত উপায়টি হবরে থর্রয়রের্।"  

  

এই হরলোত্রা গ্রা ক্রির জর্য েিািম্ভব থর্রাপি িাক্ার থবষয়টি থর্দ্ধিত ক্ররত ে াোরী শুরুর 

বের হিরক্ MTA র্দ্ধজরথব ীর্ পথরষ্কার-পথরচ্ছন্নতা ও জীবাণুেুক্তক্রণ র্ীথত গ্র ণ ক্রররে। 

এোড়াও ক্তৃনপক্ষ্ জর্িাধারণরক্ থশথক্ষ্ত ক্রার জর্য শদ্ধক্তশালী প্রচারাথভোর্ চালু ক্রররে এবং 

এর গ্রা ক্রির জর্য ক্রয়ক্ থেথলয়র্ োস্ক িরবরা  ক্রররে। MTA গ্রযান্ড হিন্ট্রাল ও হপর্ 

হস্ট্শরর্ জর্িাধাররণর জর্য উনু্মক্ত টিক্ািারর্র  ারবর বযবস্থা ক্রররে।  

  

ে াোরীর আরগ িাবওরয় থিরস্ট্রে িাপ্তাথ ক্ ক্ে নথিবিগুরলারত োত্রীর হোি িংখ্যা 

থর্য়থেতভারব গরড় 5.5 থেথলয়র্ োথড়রয় হেত। গত এথপ্ররল থর্উ ইয়ক্ন থিটি এলাক্ায় হক্াথভর্-19 

আক্রারন্তর িংখ্যা বাড়রত িাক্ায় তিথর্ক্ টররপ োত্রীর িংখ্যা 95 শতাংশ ক্রে থগরয় আর্ুোথর্ক্ 

300,000 জরর্ পথরণত  রয়থেল। MTA-এর ক্ে নচারীরা থর্উ ইয়ক্ন থিটির ইথত ারি িবরচরয় 

ক্টঠর্ থির্গুরলারত িােরর্র িাথররত ক্াজ ক্রা স্বাস্থযরিবা হপশাজীবী এবং অর্যার্য অপথর াে ন 

ক্েীরির ক্ে নস্থরল োওয়ার প্ররয়াজর্ হেিারর্ার জর্য হিবা প্রিার্ ক্রা অবযা ত হররখ্রের্।  
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