
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  বিটি ইর্ম্ব ার  াইবর্িং 7 মম মেম্বক শুরু হম্বয় 75 েতািংে িক্ষমতা িৃবি 
করার ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
75% িক্ষমতার িীমার মাধ্েম্বম বর্উ ইয়কন  মেম্বের মেম্বকাম্বর্া জায়গা মেম্বক বর্উ ইয়কন  বিটিম্বক 

িামঞ্জিেপণূন কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  বিটি বজম এিিং বিেম্বর্ি মিন্টারগুবল 15 মম মেম্বক 50% িক্ষমতা িৃবি করম্বি  
  

মহয়ার মিলুর্, র্াবপম্বতর ম াকার্ এিিং অর্োর্ে িেবিগত পবরচেনা পবরম্বষিা 7 মম মেম্বক 75% 
িক্ষমতা িৃবি করম্বি  

  
COVID-19 মহামারীর িাম্বে লড়াই কম্বর মেম্বের অগ্রগবতর আম্বলাম্বক মাইম্বরা-ক্লাোর মজার্ 

মকৌেল প্রবতষ্ঠার বর্িনাহী আম্ব ে িাবতল করা হম্বি  
  

পষৃ্ঠম্বপাষক এিিং িেিিাগুবলম্বক অিেেই মেম্বের স্বাস্থ্ে বর্ম্ব ন বেকা অর্ুিরণ করা চাবলম্বয় মেম্বত হম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটির ইর্ম ার  াইনর্িং শুক্রবার, 
ঘম 7 ঘেমক শুরু হময় 75 শতািংমশর ক্ষমতায় উন্নীত হমব। এটি নর্উ ইয়কন  নিটিমক নর্উ ইয়কন  
ঘেমের বানক অ্িংমশর িামে একই িরলমরখায় নর্ময় আমি। গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘহয়ার 
ঘিলুর্, র্ানিমতর ঘ াকার্ এবিং অ্র্যার্য বযনিগত িনরচেনা িনরমষবা 7 ঘম ঘেমক 75 শতািংশ 
িক্ষমতায় উনন্নত করা হমব। নর্উ ইয়কন  নিটি নজম এবিং নিেমর্ি ঘিন্টারগুনল 15 ঘম ঘেমক 50 
শতািংমশ উন্নীত করা হমব। িমস্ত িনরবতন র্ িামানজক  রূত্ব এবিং মাস্ক িহ ঘেমের জর্স্বাস্থ্য 
নর্ম ন নশকা িামিমক্ষ।  
  
গভর্নর আমরা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নতনর্ COVID-19 মহামারীর নবরুমে নর্উ ইয়কন  ঘেমের অ্গ্রগনতর 
আমলামক মাইমক্রা-ক্লাোর ঘজার্ ঘকৌশল প্রনতষ্ঠার নর্বনাহী আম শ বানতল করমবর্। প্রমোজয ঘেে 
জর্স্বাস্থ্য নর্ম ন নশকা এখমর্া িকল নশল্প প্রনতষ্ঠার্মক অ্র্ুিরণ করমত হমব।  
  
" ী ন এবিং অ্নবশ্বািযভামব কঠির্ লড়াইময়র ির, নর্উ ইয়কন  ঘেে COVID-19 এর নবরুমে েুমে 
জয়লাভ করমত োমে এবিং তার মামর্ জর্স্বাস্থ্য রক্ষা এবিং আমাম র স্থ্ার্ীয় বযবিা প্রনতষ্ঠার্মক 
িহায়তা করার জর্য নকছু নবনিনর্মষি নশনেল করার িময় এমিমছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এমত 



 

 

ঘকামর্া িমেহ ঘর্ই ঘে ঘরেুমরন্টগুমলা মহামারীর িবমচময় ঘবনশ ক্ষনতগ্রস্ত বযবিার মমিয রময়মছ এবিং 
নর্উ ইয়কন  নিটির িমৃে ঘরেুমরন্ট নশল্প কমীম র রাখা এবিং মুর্ািা বজায় রাখা চযামলনজিং বমল মমর্ 
কমরমছ। আমরা নর্উ ইকন  নিটির ঘছাে বযবিার মানলক এবিং শ্রমজীবী মার্ুমষর িমকমে আমরা ঘবনশ 
অ্েন রাখার জর্য ঘরয়মস্তারাাঁ, বযনিগত েত্ন িনরমষবা এবিং নজমমর উির নর্মষিাজ্ঞা নশনেল করনছ, 
ো মহামারী দ্বারা মারাত্মকভামব ক্ষনতগ্রস্থ্ হময়নছল তমব আমার িমেহ ঘর্ই ঘে তারা আমগর ঘচময় 
আমরা শনিশালী হময়  ুমর  াড়ামব।"  
  
এই ঘ াষণাটি নর্উ ইয়মকন র COVID-19 িনজটিভ হওয়ার হার এবিং হািিাতামল ভনতন র হামরর 
অ্নবনেন্ন হ্রামির মমিয অ্েনর্ীনত িুর্রায় চালুর ঘক্ষমে গভর্নমরর িাম্প্রনতক বযবস্থ্াগুনলর নভনি ততনর 
কমর। 28 এনপ্রল, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরনছমলর্ ঘে, 17 ঘম ঘেমক শুরু হওয়া বাইমরর 
খাবামরর জর্য এবিং 31 ঘম ঘেমক অ্ভযন্তরীণ খাবামরর জর্য  রাত 12 োয় খাবার ও িার্ীয় 
ঘিবার কারনিউ তুমল ঘর্ওয়া হমব। গভর্নর কুওমমা আমরা ঘ াষণা কমরমছর্ ঘে কযাোর করা 
ইমভমন্টর জর্য রাত 1োর কারনিউ ঘেখামর্ অ্িংশগ্রহণকারীরা টিকাকরমণর েযাোি বা COVID-19 
িরীক্ষার ঘর্মগটিভ িলািমলর প্রমাণ প্র ার্ কমরমছর্ ঘিখামর্ 17 ঘম ঘেমক কারনিউ তুমল ঘর্ওয়া 
হমব এবিং 31 ঘম ঘেমক িমস্ত কযাোর করা ইমভমন্টর কারনিউ তুমল ঘর্ওয়া হমব।  
  
NYC হিবপোবলটি অোলাম্বয়ম্বের বর্িনাহী পবরচালক অোনু্ড্র বরবগ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  নিটির 
হিনিোনলটি নশল্প প্রনতষ্ঠার্ মহামারীর কারমণ ধ্বিংি হময় ঘগমছ, এবিং েন ও িুর্রুোমরর জর্য এখর্ও 
একটি  ী ন রাস্তা রময়মছ, গভর্নর কুওমমার এই িপ্তামহর শুরুমত ঘরমস্তারাাঁ এবিং বার নবনিনর্মষি 
নশনেল করার ঘ াষণা, আজমকর িিংবাম র িামে ঘে িাাঁচটি বমরামত অ্ভযন্তরীণ  াইনর্িং 75% িেনন্ত 
বৃনে িামব, ো গত এক বছমর আনেনকভামব নবধ্বস্ত কু্ষদ্র বযবিার মানলক এবিং শ্রনমকম র 
আশাবাম র আমলা ঘ খামব। আমরা গভর্নর কুওমমার প্রশািমর্র িামে কাজ কমর নর্রািম  নর্উ ইয়কন  
নিটি িুর্রায় চালু করার অ্মিক্ষায় আনছ, োমত আমরা আবার নবমশ্বর রান্না মরর ঘরমস্তারাাঁটি ঘিমত 
িানর।"  
  
মগ্রোর বর্উ ইয়কন  মচোর অি কমাম্বিনর বর্িনাহী পবরচালক মাকন  জাি িম্বলর্, "আমরা ঘে 30,000 
এরও ঘবনশ বযবিা ও র্াগনরক ঘর্তাম র িামে কাজ কনর তাম র িক্ষ ঘেমক; ঘচম্বার গভর্নমরর 
টিকাকরণ নবতরণ এবিং িতকন তামূলক ি মক্ষিগুনলমক িািুবা  জার্ামত চায় ো আমাম র আমরা 
একবার প্রাণবন্ততা এবিং িিংসৃ্কনত উিমভাগ করমত ঘ মব ো ঘরমস্তারাাঁ নশল্প NY এ োরা িনর শনর্ 
কমর, কাজ কমর এবিং বাি কমর তাম র িবাইমক িরবরাহ কমর। ইর্ম ার  াইনর্িংময়র ক্ষনতর 
মািযমম আমাম র অ্েননর্নতক বযবস্থ্াও ঘে ভুমগনছল তামত ঘকামর্া িমেহ ঘর্ই, তমব আমাম র িহকমী 
ও নপ্রয়জর্ম র িামে খাবার এবিং মুমখামুনখ ঘর্েওয়ানকন িং উিমভাগ করার িময় আমরা ঘে 
কনমউনর্টির অ্র্ুভূনতটি অ্র্ুভব কনর তা হারামত োকায় আমাম র মার্নিক স্বামস্থ্যর ঘক্ষমেও তাই 
 মেমছ। এখর্, গভর্নমরর কমনকামের িামে, আমরা আবার "নর্রািম " অ্মর্ক ঘরমস্তারাাঁর িনরমবশ 
উিমভাগ করমত িানর ো NY   ুন ান্ত কমর ঘতামল!"  
  
NYS লোটিম্বর্া মরেুম্বরন্ট, িার অোন্ড লাউঞ্জ অোম্বিাবিম্বয়েম্বর্র িভাপবত মজবি গাবিনয়া িম্বলর্, 
"গত বছর বার এবিং ঘরেুমরন্টগুমলা বযািকভামব ক্ষনতগ্রস্থ্ হময়নছল এবিং নর্উ ইয়কন বািীম র তীব্র 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-will-end-food-and-beverage-service-curfew
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-will-end-food-and-beverage-service-curfew


 

 

মহামারী ঘেমক নর্রাি  রাখার জর্য ো করা  রকার তা কমরনছল। ভযাকনির্টি িহমজই িবার 
কামছ অ্যামেিমোগয কমর এবিং COVID িতকন তামক গুরুত্বিহকামর গ্রহণ কমর, গভর্নর কুওমমা 
আমাম র িুর্রুোমরর িমে দ্রুত নর্ময় োর্। এখর্ িক্ষমতা বনৃের িামে িামে ঘরমস্তারাাঁ ও বারগুনল 
তারা িবমচময় ভাল ঘেো করমত িামর ঘিোই করমত িক্ষম হওয়ার কাছাকানছ: তারা ঘে 
কনমউনর্টিগুনলমত অ্যাঙ্কর কমরমছ ঘিগুনলর ঘিবা করুর্।"  
  
ব্রঙ্কি িামবগ্রক অেননর্বতক উন্নয়র্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র িভাপবত মারম্বলর্ বির্ট্রর্ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  
নিটি এবিং ব্রঙ্কি COVID-19 মহামারী ঘেমক মুি হমে এবিং অ্েনর্ীনত িুর্গনঠর্ এবিং শ্রমজীবী 
মার্ুমষর জর্য আমরা চাকনর প্র ামর্র জর্য প্রস্তুত হমে। গভর্নর কুওমমার এই ঘ াষণাটি নর্উ ইয়কন  
নিটির ইর্ম ার  াইনর্িংময়র িক্ষমতা বৃনে এবিং অ্র্যার্য জর্স্বামস্থ্যর নবনিনর্মষি হ্রাি করার িঠিক 
িিংখযাটির একটি ি মক্ষি কারণ িিংখযাটি কমমছ এবিং টিকা বৃনে িামে। এই র্তুর্ ি মক্ষিগুনল 
ঘরমস্তারাাঁ কমীম র িুমরা শহর জমুড় নর্মজর এবিং তাম র িনরবামরর জর্য িহায়তা করমব এবিং ঘছাে 
বযবিায়ীম র জীনবকা নর্বনামহ িহায়তা করমব।"  
  
মকাবরয়ার্ আম্বমবরকার্ মর্ইল মিলুর্ অোম্বিাবিম্বয়ের্ অি বর্উ ইয়ম্বকন র মপ্রবিম্ব ন্ট িািংম্বহা বল 
িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  নিটি জমুড় ঘর্ইল ঘিলুর্ জর্স্বাস্থ্য নবনিনর্মষি দ্বারা কঠির্ভামব ক্ষনতগ্রস্ত হময়মছ 
এবিং আজমকর ঘ াষণাটি আমাম র মানলক এবিং কমীরা নর্মজম র এবিং তাম র িনরবারমক িমেনর্ 
করমত িামর তা নর্নিত করার জর্য এক িাি এনগময় নর্ময় এমিমছ। আনম গভর্নর কুওমমামক 
ির্যবা  জার্াই এই ভয়াবহ মহামারী ঘেমক িুর্রুোর করার িামে িামে িারা ঘেমে ঘর্ইল ঘিলরু্ 
এবিং অ্র্যার্য বযবিামক িমেনর্ করার জর্য ি মক্ষি ঘর্ওয়ার জর্য। নর্উ ইয়কন  এনগময় োমে এবিং 
নবজ্ঞার্ এবিং তমেযর িামে একমোমগ অ্েনর্ীনত িুর্রায় চালু হমে এবিং আমরা আমগর ঘচময় একটি 
শনিশালী শহর গমড় তুলমত োনে।"  
  
চীর্া মর্ইল মিলুর্ অোম্বিাবিম্বয়ের্ অি ইে আম্বমবরকার মপ্রবিম্ব ন্ট বপোর ইউ িম্বলর্, "নর্উ 
ইমকন র বযবিাগুমলা COVID-19 মহামারীর কারমণ কঠির্ভামব ক্ষনতগ্রস্ত হময়মছ এবিং এই ঘ াষণাটি 
কঠির্ িমময় য়মর্ইল ঘিলরু্গুমলামক 75 শতািংশ িেনন্ত িক্ষমতা প্রিানরত করার অ্র্ুমনত ঘ মব 
ঘেটিমক স্বাগত জার্ামর্া হমলা। ঘর্ইল ঘিলুর্ কমীরা আয় এবিং নস্থ্নতশীলতার জর্য স্থ্ার্ীয় বযবিার 
উির নর্ভন র কমর এবিং এটি তাম র জর্য ঘেে জমুড়আত্মিমেনর্ করা িহজ কমর তুলমব। আনম 
গভর্নর কুওমমামক ির্যবা  জার্াই নবজ্ঞামর্র উির নভনি কমর নর্উ ইয়কন  িরু্রায় চালুর জর্য এবিং 
এই র্তুর্ িম্প্রিারণ কােনকর হওয়ার অ্মিক্ষায় আনছ।"  
  
মোর্হাের্ মচোর অি কমাম্বিনর িভাপবত এিিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া মজবিকা ওয়াকার িম্বলর্, 
"COVID-19 নর্উ ইয়মকন র বযবিা এবিং িনরবামরর উির নবরূি অ্েননর্নতক প্রভাব ঘিমলমছ, নকন্তু 
আমরা মহামারীর নবরুমে লড়াই কমর অ্গ্রগনত করনছ এবিং আমাম র অ্েনর্ীনতমক আমরা িঠিক 
রাস্তায় নিমর িানে। আনম আজমকর ঘ াষণামক স্বাগত জার্াই নবনভন্ন নশমল্পর উির মহামারী 
নবনিনর্মষি নশনেল করার এবিং অ্েনর্ীনত রক্ষার িময় নবজ্ঞার্ এবিং তেয অ্র্িুরণ কমর গভর্নর 
কুওমমামক তার ঘর্তৃমত্বর জর্য ির্যবা  জার্াই। এটি মযার্হােমর্র ঘছাে বযবিা, শ্রনমক এবিং 



 

 

িনরবারগুনলমক িহায়তা করমব এবিং আমাম র এনগময় নর্ময় োওয়ার জর্য ি মক্ষি ঘর্ওয়ার জর্য 
আনম ঘেেমক িািবুা  জার্াই।"  
  
ব্রঙ্কি মচোর অি কমাম্বিনর িভাপবত বলিা মিাবরর্ িম্বলর্, "ঘরেুমরন্ট এবিং বযনিগত েত্ন ঘিবা 
প্রায়শই ঘছাে বযবিা ো ঘেে জমুড় কমঠার িনরশ্রমী নর্উ ইয়কন বািীম র িহায়তা কমর, এবিং গভর্নর 
কুওমমার ঘ াষণা ঘেটি নর্উ ইয়কন  নিটিমত অ্ভযন্তরীণ  াইনর্িং ক্ষমতা 75 শতািংমশউন্নীত করমব ঘিই 
র্তুর্ ি মক্ষিমক স্বাগত। ঘ ো এবিং নবজ্ঞার্ আমাম র িমক্ষ উন্ননত করার িামে িামে আমাম র 
অ্েনর্ীনতটি িুর্রায় ঘখালার ও িরু্নর্নমনাণ করা  রকার এবিং এই র্তুর্ ঘ াষণাগুনল নর্উ 
ইয়কন বািীম র একটি অ্নবশ্বািয কঠির্ বছমরর িমর তাম র নর্মজর িাময়  াড়ামত িহায়তা করমব। 
আনম গভর্নরমক ির্যবা  জার্াই তার ঘর্তৃত্ব আমাম র ঘেে িুর্রায় ঘখালার জর্য এবিং নর্উ 
ইয়কন বািীম র এই ভয়াবহ মহামারী ঘেমক অ্েননর্নতকভামব িরু্রুোর করমত িহায়তা করার জর্য।"  
  
মেের্ আইলোন্ড মচোর অি কমাম্বিনর িভাপবত এিিং CEO বলন্ডা িারার্ িম্বলম্বের্, "গত বছর 
িমর িনতযকার অ্মেন ক্ষনতগ্রস্থ্ হওয়া বযবিাগুনলর জর্য িক্ষমতা বৃনের জর্য গভন ণমরর ঘ াষর্াটি 
ঘচম্বারমক উৎিানহত কমরমছ। বনিনত িক্ষমতা আমরা ঘবনশ গ্রাহকমক এবিং এর িমল আমরা ঘবনশ 
উিাজন মর্র অ্র্ুমনত ঘ মব। টিকা ঘ ওয়া মার্ুমষর িিংখযা বাড়ার িামে িামে বযবিাগুনল িুমরািুনর 
িুর্রায় ঘখালার ন মক মমর্ানর্মবশ করার িামে িামে, আমরা অ্বমশমষ এনগময় োওয়ার একটি িে 
ঘ খমত শুরু কমরনছ। আমগর তুলর্ায় এখর্ আমাম র ঘছাে বযবিাময়র িূমবনর অ্বস্থ্ায় োকা  রকার 
োমত তারা কােনক্রম চানলময় ঘেমত িামর এবিং িমৃনে আর্মত িামর।"  
  
িাউে ব্রঙ্কি িামবগ্রক অেননর্বতক উন্নয়র্ কম্বপনাম্বরেম্বর্র িভাপবত এিিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
ল ন ি জাপাো িম্বলর্, "COVID-19 মহামারী শুরুর িময় অ্মর্ক নর্উ ইয়কন বািী বানড়মত বমি 
অ্র্াহামর নছল তখর্ খা য িনরমষবার প্রময়াজর্ীয় কমীরা তাম র কনমউনর্টির েত্ন ঘর্ওয়া হময়মছ 
নকর্া তা নর্নিত করার জর্য তাম র জীবর্ বানজ ঘরমখনছল। আমরা তাম র িনরমষবার জর্য কৃতজ্ঞ 
এবিং উচ্ছ্বনিত ঘে উচ্চতর িক্ষমতার িামে বযনিগতভামব ঘরমস্তারাাঁগুনলমক িমেনর্ শুরু করা 
নর্রাি । গভর্নর কুওমমা, আমাম র অ্েনর্ীনতর িরু্গনঠর্ এবিং গত এক বছর িমর আমাম র 
রক্ষাকারী শ্রনমকম র িুরক্ষায় আির্ার অ্বযাহত কামজর জর্য আির্ামক ির্যবা ।"  
  
লিং আইলোন্ড বিটি পােন র্ারবেম্বপর মপ্রবিম্ব ন্ট এবলজাম্বিে লুিবির্ িম্বলর্, "স্বাস্থ্য িিংক্রান্ত 
নর্ম ন নশকা অ্র্িুরণ এবিং টিকা ঘ ওয়ার ঘক্ষমে নর্উ ইয়কন বািীর কমঠার িনরশ্রমমর জর্য ির্যবা , 
িামমেনযর এই স্বাগত নবসৃ্তনত এখর্ আমরা ঘবনশ নর্উ ইয়কন বািীমক কামজর মমিয রাখমত িামর। এই 
র্তুর্ নর্ম ন নশকার মািযমম িাহােয প্রাপ্ত প্রায় প্রনতটি িরমণর বযবিা লিং আইলযান্ড নিটিমত কাজ 
করমছ - ো NYS এর নমশ্র বযবহামরর রাজিার্ী - এবিং এটি িম্ভব করার জর্য আমরা গভর্নর 
এবিং আমাম র িহকমী নর্উ ইয়কন বািীম র কামছ অ্তযন্ত কৃতজ্ঞ।"  
  
ব্রুকবলর্ মচোর অি কমাম্বিনর মপ্রবিম্ব ন্ট এিিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া রে্াবন্ড বপয়ািন িম্বলর্, 
"ব্রুকনলমর্র ঘরেুমরন্ট নশল্প COVID-19 এর দ্বারা মারাত্মকভামব প্রভানবত হময়মছ, এবিং গভর্নর 
কুওমমার বযবিানয়ক নবনিনর্মষি হ্রাি, কারনিউ এর িময় িনরবতন র্ এবিং অ্ভযন্তরীণ  াইনর্িংএর 



 

 

িক্ষমতা বনৃের ঘ াষণা আমাম র গুরুত্বিূণন ঘছাে বযবিা এবিং কমীম র িুর্রুোমরর িে শুরু করমত 
উমেখমোগযভামব িহায়তা করমব। আমরা নর্উ ইয়কন  নিটিমক বযবিায় নিনরময় আর্ার জর্য গভর্নর 
কুওমমার প্রশািমর্র িামে কাজ করার অ্মিক্ষায় রময়নছ।"  
  
কুইে মচোর অি কমাম্বিনর িভাপবত এিিং প্রধ্ার্ বর্িনাহী কমনকতন া েমাি মজ মগ্রচ িম্বলর্, "আমরা 
কৃতজ্ঞ ঘে অ্নতনরি ঘছাে বযবিাগুনল  ী ন িমময়র জর্য ঘখালার অ্র্মুনত ঘ ওয়া হমব। বিমন্তর 
ঘশমষর ন মক এবিং গ্রীমের শুরুমত েখর্ অ্মর্কগুনল ঘরমস্তারাাঁ তাম র বযবিা বৃনে কমর তখর্ আমরা 
এগুনল ঘ মখ আর্নেত।"  
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