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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা MTA রাবিকালীর্ সািওম্ব়ে সসিা আংবেক ভাম্বি পুর্রুদ্ধার করম্বি িম্বল স াষণা
কম্বরম্বের্

আংবেক পুর্রুদ্ধার শুরু হম্বি সসামিার, 22 সেব্রু়োবর, সসামিার সভাম্বর, এিং ধীম্বর ধীম্বর বর্উ
ই়েকন বসটি র্াইটলাইে, সাংস্কৃ বিক সকন্দ্র এিং ক্রীডা সুবিধা পুর্রা়ে স ালার সমর্ন র্ করম্বি
MTA িবধন ি পবরষ্কার এিং জীিাণুর্াে কার্ন ক্রম অিোহি রা ম্বি র্া সািওম্ব়েম্বক িার ইবিহাম্বস
সিম্বেম্ব়ে পবরষ্কার কম্বর িু ম্বলম্বে
ইবিিােকিার হার এিং হাসপািাম্বল ভবিনর হার কম্বম র্াও়োর মম্বধে অর্ন র্ীবিম্বক পুর্রা়ে উন্মুক্ত
করম্বি গভর্ন ম্বরর সাম্প্রবিক পদম্বেপ

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘমমরাপলিটর্ রান্সমপাটন অ্থলরটি
(Metropolitan Transportation Authority, MTA) লর্উ ইয়কন লিটি িাবওময়মে রালিকািীর্ ঘিবা
আংলিক ভামব পুর্রুদ্ধার করমব, েলি লর্উ ইয়মকন র COVID িূচমক ইলেবাচক প্রবণো অ্বযাহে
থামক। ঘিামবার, 22 ঘি ঘেব্রুয়ালর ঘথমক কােনকর, MTA ঘিট র্াইট িাবওময় িালভন ি িুই ণ্টা
বাল়িময় ঘিমব, ো দিলর্ক বমের িময় রাে 2 টার বিমি ঘভার 4টায় লর্ময় োমব। এই পলরবেন র্
িাবওময়র কােনক্রম িুই ণ্টা িী ান লয়ে করমব েখর্ MTA োর ইলেহামি িবমচময় আক্রমণাত্মক
গভীর পলরষ্কার এবং জীবাণুর্ািক বযবস্থা চালিময় ঘেমে িক্ষম হমব। 6 ঘম ঘথমক, িাবওময় রাে
1টা ঘথমক ঘভার 5টা পেনন্ত বে রাখা হময়মে োমে MTA ঘক িাবওময় পলরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত
করার িুমোগ কমর ঘিয়।
"লর্উ ইয়কন বািীমির কম ার পলরশ্রমমর কিযামণ, COVID হািপাোমি ভলেন এবং িংক্রমমণর হার
ক্রমাগে হ্রাি ঘপময়মে, োর েমি আমরা একটি িেকন , লচন্তািীি, েথয লভলিক িৃলিভলিমে
অ্থনর্ীলের লবলভন্ন লিক পুর্রায় খুিমে শুরু করমে পারমবা," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘরস্টু মরন্ট
এবং পার্িািার জর্য ণ্টার পর ণ্টা অ্পামরির্ িম্প্রিারণ, িাংস্কৃ লেক ঘকন্দ্র এবং ক্রী়িা িুলবধা
পুর্রায় ঘখািার িামথ িামথ, আমামির লর্লিে করমে হমব ঘে কমী এবং পৃষ্ঠমপাষক উভময়রই
পলরবহর্ লবকল্প আমে োমে োরা োমির ঘেখামর্ ঘেিমময় ঘেমে হমব ো করমে পামর। ঘিই

অ্র্ুোয়ী, MTA িাবওময় িালভন মির জর্য রালিকািীর্ িময় বা়িামর্া হমব োমে পলরবহর্ বযবস্থা
পাওয়া োয়, েখর্ োরা িংস্থাটির বযাপক পলরচ্ছন্নো বযবস্থা বজায় রামখ।"
MTA-এর সে়োরমোর্ ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কিনা পোবিক সজ. সোব়ে িম্বলর্, "আংলিক গভীর
রামে িাবওময় পুর্রায় ঘখািা গভর্নমরর ধীমর ধীমর পুর্রায় ঘখািা িমথনর্ করমব ঘেমহেু আমরা
টিকািার্, কম িংক্রমমণর হার, ইর্ম ার াইলর্ং পুর্রায় শুরু এবং বার এবং ঘরস্টু মরমন্টর জর্য
বলধনে িময় িহ ইলেবাচক প্রবণো ঘিখমে পালচ্ছ। িুই ণ্টার জর্য ঘিবা স্থলগে রাখার েমি MTA
িবমচময় আক্রমণাত্মক পলরচ্ছন্নো এবং জীবাণুর্ািক বযবস্থা চালিময় ঘেমে িক্ষম হমব ো িাবওময়মক
এখর্ পেনন্ত িবমচময় পলরষ্কার হমে বাধয কমরমে।"
MTA বর্উ ই়েকন বসটি িার্বজম্বটর িার্বজট (MTA New York City Transit) অন্তিন িীকালীর্
সপ্রবসম্বেন্ট সারাহ সেইর্িাগন িম্বলম্বের্, "এই পদ্ধলে আমামির গ্রাহকমির জর্য ঘিবা বা়িামে ঘিয়
ঘেমহেু লর্উ ইয়কন লিটি িেকন োর িামথ পুর্রায় খুিমে েখর্ আমরা এই বযবস্থামক গভীর পলরষ্কার
এবং জীবাণুমুক্ত করার জর্য আমামির িমলিে প্রমচিা বজায় রাখলে। মহামারীর িময় লর্উ
ইয়কন বািীমির িুরলক্ষে রাখার প্রলে আমামির অ্িীকার বজায় রাখার জর্য আমরা েথািাধয ঘচিা
কমর েেটা িম্ভব ঘিবা প্রিার্ করমে চাই। আমরা COVID-19 এর িামথ িম্পলকন ে গভর্নর কুওমমা
এবং কলমির্ার জুকামরর গণ পলরবহর্ ঘিবা বযবস্থার িকি লিক লর্মিন ির্া অ্র্ুিরণ করমে থাকব,
একই িামথ ঘে ামরি িরকার এবং ঘিন্টার ের ল লজজ কমরাি (Centers for Disease Control,
CDC) এর লর্মিন ির্া ঘমমর্ চিমবা।"
MTA-এর অ্পামরটিং আওয়ামরর ঘময়াি বৃলদ্ধ অ্থনর্ীলেমক আরও উন্মুক্ত করার জর্য গভর্নমরর
িাম্প্রলেক পিমক্ষমপর উপর গম়ি উম মে, েখর্ রামের ইলেবাচকো এবং হািপাোমি ভলেন র হার
ক্রমাগে হ্রাি ঘপময়মে। 14 ঘেব্রুয়ালর োলরমখ গভর্নর ঘরস্টু মরন্ট, বার, লজম এবং লেটমর্ি ঘিন্টার,
কযালিমর্া, লবলিয়া ন ি হি এবং SLA িাইমিন্স িহ অ্র্য ঘে ঘকার্ স্থামর্র জর্য বে করার িময়
রাে 11ট পেনন্ত বাল়িময় একটি লর্বনাহী আমিি জালর কমরর্। গভর্নর এো়িাও 10,000 বা োর
ঘবিী ঘিামকর ধারণক্ষমো িম্পন্ন প্রধার্ ঘস্টল য়াম এবং এলরর্ায় ক্রী়িা এবং লবমর্াির্ অ্র্ুষ্ঠার্
ঘ াষণা কমরর্ ো 23 ঘেব্রুয়ালর ঘথমক িীলমে িিনকমির িামথ পুর্রায় খুিমে পারমব।
েুক্তরামের এর্ভায়রর্মমন্টাি ঘপ্রামটকির্ এমজলন্সর (U.S. Environmental Protection Agency,
EPA) গমবষণা ও উন্নয়র্ িপ্তর (Office of Research and Development) িম্প্রলে 9
ঘেব্রুয়ালর োলরমখ EPA'র ঘহামিযান্ড লিলকউলরটি ঘপ্রাগ্রামমর পলরচািক . ির্ রায়ামর্র মন্তমবযর
পর MTA-ঘক জীবাণুমুক্তকরণ অ্বযাহে রাখার পরামিন লিময়মে, লেলর্ বমির্, "পৃষ্ঠ এখমর্া
ভাইরামির িংস্পমিন আিার একটি পথ লহমিমব স্বীকৃ ে," এবং "CDC এবং EPA লর্মিন লিকা র্ র্
হাে ঘধায়ার পািাপালি পৃষ্ঠ পলরষ্কার এবং/অ্থবা জীবাণুর্াি করার পরামিন ঘিয় ো প্রায়ই অ্মর্ক
মার্ুষ স্পিন কমর"।
ঘে ামরি রার্লজট অ্যা লমলর্মেির্ MTA এবং অ্র্যার্য পাবলিক রার্লজট এমজলন্সমক লর্মিন লিকা
প্রিার্ কমর ঘে উচ্চ স্পিন পৃমষ্ঠর মমধয রময়মে লকয়স্ক, টার্নস্টাইি, ঘবঞ্চ, ঘরলিং, হযান্ডমরি,

আবজনর্ার কযার্, িরজার হােি, ঘপমোর্, লবশ্রামাগামরর পৃষ্ঠ (র্ি, ঘিৌচাগার, কাউন্টার), খুুঁটি,
হযান্ডমরি, লিট, ঘবঞ্চ, গ্রযাব বার, এবং প্রস্থার্ ঘবাোম অ্ন্তভুন ক্ত, ো জীবাণুমক্ত
ু করণ অ্বযাহে রাখা
উলচে, এবং ঘিন্টার ের ল লজজ কমরাি রুটির্ মালেক জীবাণুমুক্তকরণ এবং পলরষ্কারকরমণর
পরামিন ঘিয়।
গে মামি প্রকালিে হেো লবশ্বলবিযািময়র এক জলরমপ ঘিখা ঘগমে, COVID পলরষ্কামরর েমি চারজর্
আমরাহীর মমধয লের্জর্ িাবওময়মে চ়িমে লর্রাপি ঘবাধ করমের্। েিােিটি িরমে পলরচালিে
একটি MTA জলরমপর েিােমির িামথ িামঞ্জিযপূণন: 20,000 গ্রাহমকর মমধয 76 িোংি একমে
হময়মের্ ঘে পলরষ্কার এবং জীবাণুর্ািক বযবহামরর েমি োরা রার্লজট বযবহামরর িময় লর্রাপি
ঘবাধ করমের্।
MTA 6 ঘম, 2020 োলরমখ প্রলেলির্ রাে 1টা ঘথমক ঘভার 5টা পেনন্ত িাবওময় ঘিবা স্থলগে কমর,
একই িমময় এটি রালিকািীর্ বাি ঘিবা উমেখমোগযভামব বৃলদ্ধ কমর। 1,168 টি বাি োিা ঘোগ
কমর MTA রালিকািীর্ বাি িালভন ি 76 িোংি বৃলদ্ধ ঘপময়মে, ো এই িমময় পলরচালিে 235টি
বামির পািাপালি 344টি বাি ঘোগ কমরমে ো এই িমময় চিাচি কমর- ো অ্পামরির্াি লিমটর
প্রায় 150 িোংি বৃলদ্ধ ঘপময়মে। MTA 61টি বাি িাইমর্ ঘিবা বৃলদ্ধ কমরমে, োর মমধয রময়মে
অ্লেলরক্ত স্টপিহ 11টি আন্তঃবমরা এক্সমপ্রি রুট (ব্রঙ্কমি পাুঁচটি রুট, ব্রুকলির্ এবং কুইমন্স লের্টি
রুট), এবং 23টি র্েু র্ রুট ো িাধারণে রালিকািীর্ ঘিবা প্রিার্ কমর র্া (ব্রুকলিমর্ 17টি,
কুইমন্স 13টি, ব্রঙ্কি এবং মযার্হাটমর্র প্রলেটিমে 10টি কমর)। 37টি রুমট রালিকািীর্ পলরমষবা
ঘোগ হময়মে।
2020 িামির এলপ্রি মামি রাই ারলিমপর একটি গমবষণায় ঘিখা ঘগমে ঘে প্রাে 1,802 জর্ গ্রাহক
রাে 1-2টা, 1,386 জর্ গ্রাহক রাে 2-3টা এবং 2,129 জর্ গ্রাহক রাে 3-4 টা এবং 5,692
জর্ গ্রাহক ঘভার 4-5টার মমধয িাবওময় বযবহার করমের্। রাে 1-2টা এবং 4-5টা ঘথমক
পুর্রায় ঘখািা হমি োরা রালিকািীর্ ঘিবা খুুঁজমের্ োমির ঘবিীরভামগর জর্য ঘিবা প্রিার্ করা
িম্ভব হমব।
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