
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে COVID-19 মহামাবরর কারম্বণ হ্রাসকৃত োত্রীকালীর্ সময় 
MTA কোবিটাল প্রকল্পসমূম্বহ 2 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্মাণন কাজ ত্বরাবিত করম্বে  

  
MTA িাস এিং ঘের্গুবলম্বত 'ইটস আি টু আচ, বর্উ ইয়কন ' প্রচারণা শুরু কম্বর  

  
ঘেম্বহতু বর্উ ইয়কন  বসটি আজ িরু্রায় খুলম্বে তাই MTA োত্রী এিং শ্রবমকম্বের বর্রািে রাখম্বত 

অভূতিিূন িেম্বেি গ্রহণ অিোহত রাখম্বি  
  

ঘেট সিবকেু িরু্রায় ঘখালার জর্ে এক বমবলয়ম্বর্র ঘিবে মাস্ক এিং 25,000 গোলর্ ও 500,000 
2-oz সোবর্টাইজাম্বরর ঘিাতল মজেু করম্বে  

  
আজ সািওম্বয় রাইবডং করা গভর্নম্বরর B-Roll এখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ উিলভে; ফম্বটাগুবল এখাম্বর্ 

উিলভে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে COVID-19 মহামারর দ্বারা সৃষ্ট হ্রাসকৃত 
োত্রীকালীর্ সময় ঘমমরাপরলটর্ রান্সমপাটন  অ্থররটি (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) কযারপটাল প্রকল্পসমূমহ 2 রিরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর রর্মনাণ কাজ ত্বরারিত করমে। প্রকল্পগুরল 
অ্ন্তভুন ক্ত:  

• মূল সময়সরূি ঘথমক িার িের আমগ - জলুাইময় পরুস্কার প্রাপ্ত িুরক্তর মাধ্যমম F ঘরমর্র 
রুটজাসন টিউমির পুর্িনাসর্ িালু করা;  

• 24টি র্তুর্ রলফট ঘোগ করাসহ 11টি ADA ঘেশর্ ত্বরারিত করা;  
• 138 তম রিট গ্র্যান্ড কর্মকাসন ঘেশর্ পুর্রর্নমনাণ করা ো 2020 সামলর অ্মটািমরর এক 

মাস আমগই সম্পন্ন হমি এিং  
• ব্রুকরলমর্র 2/3, 4/5 ঘরমর্র পূিন পাকন ওময়জ লাইমর্র মমধ্য রেল এিং কংরিমটর ত্রুটিগুরল 

এিং ফুমটাগুরলর ঘমরামত ত্বরারিত করা এিং রাতারারত িন্ধ হওয়ার সময় 25 শতাংশ 
পেনন্ত কাজ িারিময় প্রকল্প িন্ধ কমর 10 মাস ঘশরভং।  

  
গভর্নর কুওমমা অ্ঞ্চলজমুি MTA িাস, ঘরর্ এিং পাশাপারশ ঘেট জমুি রিলমিামডন  এিং একটি সংহত 
সামারজক রমরডয়ায় প্রিামরর মাধ্যমম রর্উ ইয়কন িাসীমক তামের করণীয়মক স্মরণ কররময় ঘেওয়ার 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MTA_Stop_the_Spread.pdf
https://youtu.be/_BZf_PRdDjQ
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58e4d296-0465ea6d-58e62ba3-000babd9f8b3-0eae8df92d3f8ff8&q=1&e=914cc310-3c62-47c6-a58c-75f98cc759b1&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FyDDz6iDT0G
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157714625907523


 

 

জর্য 'ইটস আপ টু আি, রর্উ ইয়কন ' কযামম্পইর্ িালুর ঘ াষণাও কমররেমলর্ ো COVID-19 
ভাইরামসর রিরুমে অ্রিরত লিাই িারলময় োওয়ার অ্ংশ। গভর্নর রর্উ ইয়কন িাসীমের স্মরণ কররময় 
রেময়মের্ ঘে পািরলক রান্সমপাটন  রসমেম িালর্ার সময় মাস্ক িাধ্যতামূলক এিং রর্উ ইয়কন িাসীমের 
েতটা সম্ভি সামারজক েরূত্ব িজায় রাখা, হযান্ড সযারর্টাইজার িযিহার এিং রর্ধ্নাররত গাইমডন্স 
পেনমিক্ষণসহ িালামর্ার সময় সমস্ত গাইডলাইর্ এিং ঘপ্রামটাকল ঘমমর্ িলা উরিত।  
 
গভর্নর আরও ঘ াষণা রেময়রেমলর্ ঘে, ঘেমহতু রর্উ ইয়কন  রসটি আজ পুর্রায় িালু হমে তাই MTA 
োত্রী ও শ্ররমকমের রর্রাপমে রাখার জর্য অ্ভূতপূিন পেমক্ষপ গ্র্হণ করমত িমলমে, োর মমধ্য রময়মে 
দেরর্ক পররষ্কার-পররেন্নতা ও জীিাণুমুক্ত করা - এটি ইরতহামসর সিমিময় িি ও উদ্ভাির্ী 
পররেন্নতার প্রমিষ্টা। ঘম মামসর 6 তাররখ ঘথমক MTA 30,000 ঘেশর্ পররষ্কার-পররেন্নতা ও 
জীিাণুমকু্তকরণ এিং 500,000 সািওময় কার পররষ্কার-পররেন্নতা ও জীিাণমুুক্ত করার কােনিম 
সম্পাের্ কমরমে। এোিাও MTA সািওময় কার এিং িু ভির্গুরল পররষ্কার করার জর্য প্রমারণত 
UV আমলাক প্রেরুক্ত িযিহামরর ঘিষ্টা িালামে।  
  
গভন র্র আরও ঘ াষণা কমরর্ ঘেট পুর্রায় ঘখালার জর্য এক রমরলয়র্ মাস্ক এিং 25,000 গযালর্ 
ও 500,000 2-oz সযারর্টাইজামরর ঘিাতল MTA-এর কামে মজেু করমে।  
  
"রর্উ ইয়কন  রসটি এিং MTA পুর্রায় িালু হমে এিং আজ আরম 7 ঘরমর্ োত্রা কমররে কারণ েরে 
সািওময় আমার পমক্ষ রর্রাপে র্া হয় তমি আরম অ্র্য কাউমক এ পমথ ঘেমত িলি র্া," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "MTA রিষ্ময়কর কাজ কমরমে - সািওময়র গারিগুরল আমার জীিদ্দশায় কখর্ও 
পররষ্কার রেল র্া এিং এখর্ তারা প্ররতরের্ই গারিগুমলা জীিাণুমুক্ত করমে। এিং হ্রাসকৃত 
োত্রীকালীর্ এই সময়কামল, MTA তামের রর্মনাণকাজও স্মাটন ভামি িারিময়মে তাই খুি কম সংখযক 
িালকগণ অ্সুরিধ্ায় রেল এিং কযারপটাল প্রকল্পগুরলমত 2 রিরলয়র্ মারকন র্ ডলামরর কাজ ত্বরারিত 
কমরমে।"  
  

###  
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