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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা পািবলক ট্রার্বিট বিম্বেম্বম মাস্ক পবরধাম্বর্র িাধেিাধকতা ত্বরাবিত করার ির্ে
MTA-এর কার্ন করী আম্বেে িাবর কম্বরর্

MTA পািবলক ট্রার্বিম্বট মাস্ক পরম্বত অস্বীকার করা রাইডারম্বক 50 মাবকনর্ ডলার িবরমার্া
করম্বি
বর্উ ইয়কন বিটি িািওম্বয় এিং িাি, মমম্বট্রা-র্র্ন এিং লং আইলোন্ড মরল মরাড িুম্বে িরুবর বর্য়ম
মিামিার, 14 মিম্বেের মর্ম্বক কার্ন করী হম্বি
গভর্ন র কুওম্বমার বর্িন াহী আম্বেে মমাতাম্বিক িকল মার্ুম্বের ির্ে পািবলক ট্রার্বিম্বট মাস্ক
পবরধার্ করা িাধেতামূলক
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো গণপররবহর্ রিমেমমর িোবওমে, বোি ও ররলপমে জুমে মোস্ক পররধোমর্র
বোধযবোধকতো ত্বরোরিত করোর জর্য রমমরোপরলটর্ পররবহর্ কততন পক্ষ (Metropolitan Transportation
Authority, MTA)-রক রর্মদন শর্ো প্রদোর্ কমর রর্বনোহী আমদশ জোরর কমরর্।
এই রর্মদন রশকোর পররমপ্ররক্ষমত MTA র োষণো কমরমে রে, রে িব রোইডোর পোবরলক রোর্রজমট মোস্ক
পরমত অস্বীকোর করমব তোমদর 50 মোরকন র্ ডলোর জররমোর্ো করো হমব। এই র্তু র্ পদমক্ষপ - েো
রিোমবোর, 14 রিমেম্বর রেমক কোেনকর হমব - 17 এরপ্রল জোরর হওেো গভর্নর কুওমমোর কোেনরর্বনোহী
আমদশ 202.18 অর্ুিোমর িমস্ত গ্রোহক এবং কমনচোরীমদরমক গণপররবহমর্ চলোর িমে মুমে মোস্ক
পররধোর্ করমত হমব।
MTA জররমপ রদেো রগমে, 90 শতোংমশরও রবরশ গ্রোহক িোবওমে, বোি, লং আইলযোন্ড ররল ররোড
এবং রমমরো-র্মেন মোস্ক বযবহোর করমের্। 50 মোরকন র্ ডলোর জররমোর্ো হমে মোমস্কর বোধযবোধকতো
পররচোলর্ো করোর িবনমশষ পদমক্ষপ। িকল রর্েম এবং রর্েম অর্ুেোেী রমমরোপরলটর্ পররবহর্
কততন পমক্ষর পুরলশ রবভোগ (Metropolitan Transportation Authority Police Department,
MTAPD), রর্উ ইেকন রিটি পুরলশ রবভোগ (NYPD) এবং রিজ এবং টোমর্ল কমনকতন োমদর দ্বোরো
মোস্ক পররধোমর্র বোধযবোধকতো কোেনকরী করো হমব। বীরত্বপূণন MTA ফ্রন্টলোইর্ কমীরো বলপ্রমেোমগর
জর্য দোেী র্ে।

"েরদ MTA বযবস্থোে মোস্ক পররধোর্ অমর্ক রবরশ হমে েোমক তোহমল আমরো রর্রিত করমত চোই রে
মোর্ুষ গণ পররবহমর্ রিমর আিমত স্বোেন্দ্য রবোধ কমর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম MTA রক একটি প্রমেোগকোরী পদ্ধরত আর্মত বমলরে েোমত রলোমকরো জোর্মত পোমর রে রকবল গোরেগুরলই
এবং রেশর্গুরল পররষ্কোর করোই র্ে বরং রোইডোরমদর েেোেেভোমব চলোমিরো করমত হমব।
পেচোরীমদরমক আমোমদর বলমত িক্ষম হমত হমব রে প্রমতযকমক মোস্ক পররধোর্ করমত হমব - এবং
তোরো েরদ মোস্ক পরমত অস্বীকোর কমর তোহমল তোরো দরন্ডত হমবর্।"
"স্বোস্থয রবমশষজ্ঞরো একমত রে মোস্ক পরোই একমোত্র রিরো কোজ েো দ্বোরো আমরো Covid-19 এর
রবস্তোর িীরমত করমত পোরর," িম্বলম্বের্ MTA মেয়ারমোর্ এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা পোবট্রক
মি. ফয়। "রর্উ ইেকন রিটি রোর্রজট িোবওমে এবং বোি, লং আইলযোন্ড ররল ররোড এবং রমমরো-র্েন
ররলওমেমত িবোইমক মোস্ক বযবহোমরর লক্ষয অজন মর্ িহোেতো করোর জর্য 50 মোরকন র্ ডলোর জররমোর্ো
আমোমদর আমরকটি হোরতেোর প্রদোর্ কমর।"
"আমরো জোরর্ রর্উ ইেকন বোিীমদর অরধকোংশই ইমতোমমধয িঠিক কোজ করমে এবং আমোমদর িোমে
রোইড করোর িমে মোস্ক পমর েোমকর্," বর্উ ইয়কন বিটি ট্রার্বিম্বটর অন্তিন তীকালীর্ মপ্রবিম্বডন্ট
িারাহ মফইর্িাগন িম্বলর্। "েোরো তো মোর্মত অস্বীকোর কমর তোমদর জর্য এই জররমোর্ো রশষ উপোে।
এটো অতযন্ত গুরুত্বপূণন রে প্রমতযক গ্রোহক আমোমদর রিমেমমক িুররক্ষত রোেোর জর্য তোমদর কোজ
কমর।"
MTA একটি কম োর জর্িমচতর্তো মূলক প্রচোরোরভেোর্ শুরু কমরমে, "অপোমরশর্ ররিমপক্ট," একটি
বহুস্তরীে রকৌশমলর অংশ রহমিমব পেচোরীমদর গণ পররবহমর্ েোকোর িমে মুে রেমক রোেমত
উৎিোরহত করো। এমজরি রর্উ ইেকন রেট এবং রিটি অব রর্উ ইেকন রেমক 4 রমরলের্ মোস্ক
রেশর্ বুে, রর্উ ইেকন রিটি রোর্রজট, লং আইলযোন্ড ররল ররোড এবং রমমরো-র্েন ররলওমে জুমে
রবর্োমূমলয িহজলভয কমরমে। MTA এর "মোস্ক রিোিন" এর শত শত রস্বেোমিবক এই মোস্কগুমলো
পেচোরীমদর রিমেমরভরিক রবতরণ করমে।
MTA রর্উ ইেকন রিটি রোর্রজট িোবওমে, লং আইলযোন্ড ররল ররোড এবং রমমরো-উির রেশমর্
রভরন্ডং রমরশর্ রমোতোমের্ কমরমে েোমত গ্রোহকরো Covid-19 বযরিগত প্ররতরক্ষোমূলক িরঞ্জোম
(Personal Protective Equipment, PPE) রকর্মত পোমর। রমরশর্, একটি পোইলট রপ্রোগ্রোমমর অংশ,
পুর্বনযবহোরমেোগয রিি মোস্ক, গ্লোভি, হযোন্ড িযোরর্টোইজোর এবং িযোরর্টোইরজং ওেোইপ িরবরোহ কমর।
এেোেোও, MTA রবোমডন েোকোর িমে গ্রোহকমদর আরও িহোেতো করমত 15টি রুমটর 360 টি বোমির
রভতমর রবর্োমূমলয িোরজনকোল মোমস্কর রবতরণকোরী স্থোপর্ কমরমে।
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