
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল ব্রুকবলর্ ও ব্রঙ্কস সািওম্বে হেেম্বর্ হেম্বরাপবলটর্ রান্সম্বপাম্বটনের্ 

অম্বিাবরটটর সেন্বম্বে দইুটট র্তুর্ পপ-আপ টটকাম্বকম্বের হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

হকে  ম্বি ব্রডওম্বে জংের্ এিং ই.180 হসইন্ট সািওম্বে হেেম্বর্, হসসি এলাকাে টটকা 

গ্র ম্বণর  ার কে এই হকৌেলগতভাম্বি কারম্বণ এিং 29 হসম্বেের, িুধিার হিম্বক হকাম্বর্া 

অোপম্বেন্টম্বেন্ট োড়া হকম্বে হগম্বলই টটকা প্রদার্ শুরু  ম্বি  

  

12 হে MTA পপ-আপ হকে শুরু করার পর হিম্বক 34,345 জর্ এখাম্বর্ টটকা গ্র ণ 

কম্বরম্বে  

  

MTA হকম্বে এক-হডাজ টটকাগ্র ণকারী সিাই বির্ােূম্বলে 7-বদম্বর্র হেম্বরাকাডন িা 

রাউন্ড টরপ LIRR িা হেম্বরা-উত্তম্বরর টটম্বকট পাওোর উপযুক্ত  ম্বি    

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজকক্ হেকরাপথলটর্ রান্সকপাকটনশর্ অকিাথরটটর (Metropolitan 

Transportation Authority, MTA) এর সাকি সেন্বকে দুইটট র্তুর্ পপ-আপ টটক্াদার্ হক্ন্দ্র 

হ াষণা ক্করকের্। এইসব এলাক্াে এখকর্া টটক্া গ্র কণর  ার ক্ে এই হক্ৌশলগতভাকব ক্ারকণ 

হক্ন্দ্রগুথল অবথিত  কব ব্রডওকে জংশর্ এবং ই.180 হসইন্ট সাবওকে হেশকর্। MTA হেশকর্ 

পপ-আপ হক্ন্দ্র আর্ার সফল হরাগ্রােটট শুরু  ে 12 হে, রিেত এটট থর্উ ইেক্ন থসটট 

রার্জজট, লং আইলযান্ড হরলকরাড এবং হেকরা-উত্তর হরলকরাকডর আটটট হেশকর্ শুরু ক্রা  ে, 

এবং এখাকর্ জর্গণকক্ জর্সর্ অযান্ড জর্সকর্র এক্-হডাজ টটক্া রদার্ ক্রা  ে। হরাগ্রােটটর 

সূচর্ালগ্ন হিকক্ গতক্াল পর্ নন্ত এইসব িাকর্ 34,345 জর্ টটক্াগ্র ণ ক্করকে। হরাগ্রােটট থর্উ 

ইেকক্ন হবড়াকত আসা োরু্ষস  সক্কলর জর্য অযাপকেন্টকেন্ট র্া ক্করই টটক্া গ্র কণর সুকর্াগ 

রদার্ ক্কর, এবং সাকি রকণাদর্া থ কসকব থবর্ােূকলয 7-থদকর্র হেকরাক্াডন বা লং আইলযান্ড 

হরলকরাড (Long Island Rail Road, LIRR) বা হেকরা-উত্তকরর টটকক্ট রদার্ ক্কর। 17 জরু্, 

হরাগ্রােটটকক্ থেডটাউর্ রার্জজট  াব গ্রযান্ড হসন্ট্রাল টাথে নর্াল ও হপর্ হেশকর্ সম্প্রসাথরত ক্রা 

 ে।  

  

"অথিক্ োরু্ষ এখর্ সরাসথর ক্ে নিকল হর্াগ থদকে, এবং MTA থসকেকে র্াত্রী বৃজির সাকি সাকি 

আেরা এই হেশর্ েপগুথলকত পপ-আপ হক্ন্দ্র বথসকে আকরা অকর্ক্ োরু্কষর ক্াকে হপৌৌঁকে 

র্াওোর দারুণ এক্টট সুকর্াগ হপকেথে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "র্থদ আপর্ার টটক্া গ্র ণ বাথক্ 

িাকক্ এবং আপথর্ এই হেশর্ থদকে হক্ািাও হর্কত িাকক্র্, আপথর্ সরাসথর এক্-হডাজ টটক্া 



গ্র ণ ক্কর আপর্ার ক্াকজ হর্কত পারকবর্। এটট এতই স জ, এবং সব হিকক্ ভাকলা বযাপার  ল 

আপথর্ থর্কজকক্ ও অর্যকদর হক্াথভড-19 হিকক্ আকরা ভাকলা সুরক্ষা থদকত পারকবর্।"  

  

ব্রডওকে জংশর্ এবং ই.180 হসইন্ট সাবওকে হেশকর্র র্তুর্ হক্ন্দ্রগুথল থর্উ ইেকক্নর এের্ 

দুইটট সম্প্রদাকের জর্য হর্খাকর্ টটক্াগ্র কণর  ার ক্ে। ব্রুক্থলকর্র ব্রডওকে জংশর্ হেশর্ 

হসবা রদার্ ক্কর A-C-L-J-Z সাবওকে লাইকর্, র্ার ফকল ব্রুক্থলর্ ও কু্ইকন্সর বাথসন্দারা 

স কজই র্তুর্ হক্কন্দ্র আসকত পারকব। ব্রঙ্ককস ই.180 হসইন্ট হেশর্ 2-5 লাইকর্ হসবা রদার্ 

ক্কর, হর্খাকর্ টটক্াগ্র কণর  ার সব নথর্ম্ন। উভে হক্ন্দ্র হসােবার হিকক্ শুক্রবার হখালা িাক্কব।  

  

ই.180 হসইকন্ট ক্ে নক্াণ্ড চলকব সক্াল 8টা হিকক্ দুপুর 1টা পর্ নন্ত। ব্রডওকে জংশর্ হক্ন্দ্র হখালা 

িাক্কব থবক্াল 3টা হিকক্ রাত 8টা পর্ নন্ত।  

  

হপর্ হেশর্ ও গ্রযান্ড হসন্ট্রাল টাথে নর্াকলর দুইটট হক্কন্দ্র 28 হসকেম্বর, বুিবার পর্ নন্ত ক্ে নক্াণ্ড 

চলকব, এরপর পকরর থদর্ শজিসম্পদ ব্রডওকে জংশর্ এবং ই.180 হসইকন্ট সথরকে হর্ওো  কব।  

  

"থর্উ ইেকক্নর সুি  কে উঠা টঠক্ পকি রাখকত টটক্াগ্র কণর  ার বাড়াকর্া অতযাবশযক্ীে," MTA 

এর ভারপ্রাপ্ত হচোরেোর্ ও প্রধার্ বর্ি না ী কে নকতনা জোম্বর্া বলিার িম্বলর্। "আেরা এখর্ 

আবার রথতথদর্ সাবওকেকত থতর্ থেথলের্ োরু্ষ পথরব র্ ক্রথে। থসকেকের দুইটট অকপক্ষাকৃ্ত 

বযস্ত হেশকর্ পপ-আপ হক্ন্দ্র বসাকর্ার োিযকে, আেরা হসই সব থর্উ ইেক্নবাসীর জর্য টটক্া 

অথিক্ার থর্কে আসথে র্ারা  েকতা অর্যিাে টটক্াগ্র কণর সেে হবর ক্রকত পারকতা র্া। র্ত 

হবথশ োরু্ষ টটক্া গ্র ণ ক্রকব, আোকদর হেট সবার জর্য তত হবথশ থর্রাপদ  কব, এবং আেরা 

টটক্া থবতরকণর জর্য সক্ল বযবিা হর্ওোর হক্ষকত্র গভর্ নর হ াচুকলর সাকি ক্াজ ক্কর র্াকবা।"  

  

"টটক্াই  ল হক্াথভড-19 এর সব হিকক্ ভাকলা রথতকরাি," MTA প্রধার্ বর্রাপত্তা কে নকতনা, 

পোটরক ওোম্বরর্ িম্বলর্। "থর্রাপদ পথরকবকশর বযবিা ক্রা আোকদর সকব নাচ্চ অগ্রাথিক্ার 

এবং আেরা সাবওকে থসকেকের আকরা হবথশ থর্উ ইেক্নবাসীকক্ থর্কজকক্ ও থরেজর্কদর 

ভাইরাস হিকক্ বা াঁচাকর্ার জর্য এই গুরুত্বপূণ ন হরাগ্রাকের সুকর্াগ থর্কত হদখকত চাই।"  

  

MTA জর্গণকক্ হক্ন্দ্রগুথলর বযাপাকর জার্াকর্ার জর্য বথলষ্ঠ বাতনা রচার চাথলকে র্াকে। MTA 

হেশর্, হরর্ ক্ার ও বাকসর হভতকর 12,000 জিকর্ থডজজটাল হক্কন্দ্রর অবিার্ ও ক্ে নক্াকণ্ডর 

সেে জাথর্কে বাতনা রচার ক্রা  কে। MTA এর সাোজজক্ হর্াগাকর্াগ োিযেগুথলকত থতর্ 

থেথলের্ অরু্সারীর ক্াকে রচার বাতনা পাঠাকর্া  কে, এবং রযাথফক্ হলা গাইড ক্রার জর্য 

হেশকর্র পপ-আপ হক্কন্দ্র পি খুাঁকজ পাওোর সাইর্কবাডন লাগাকর্া  কেকে।  

  

###  
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