
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ পরূ্ন টিকাপ্রাপ্ত ফ্োর্ বিভাগগুবলর সাম্বে িড় আকাম্বরর আউটম্ব ার ভভর্ুে 
কোপাবসটি িৃবির ভ াষর্া বিম্বেম্বের্ যা 19 ভম ভেম্বক শুরু হম্বি  

  
িড় আকাম্বরর আউটম্ব ার ইম্বভন্টগুবল প্রম্বোজর্ীে সামাবজক িরূত্ব িজাে রাখার জর্ে পষৃ্ঠম্বপাষক 

িা পষৃ্ঠম্বপাষকম্বির পক্ষগুবলর জর্ে উপলভে স্থার্ দ্বারা সীমািি োকম্বি  
  

িড় আকাম্বরর আউটম্ব ার ইম্বভন্টগুবলম্বত পরূ্ন টিকাপ্রাপ্ত অংেগ্রহর্কারীগর্ শুধুমাত্র পরূ্ন টিকাপ্রাপ্ত 
িেবিম্বির জর্ে মম্বর্ার্ীত বর্ধনাবরত বিভাম্বগ পরূ্ন কোপাবসটিম্বত িসম্বত পারম্বি  

  
বর্উ ইেকন  ভেট স্বাস্থে বিভাগ ইোবিস এিং ভমটম্বসর সাম্বে অংেীিাবরত্ব করম্বি ভগমম্বস COVID 

টিকা প্রিাম্বর্র জর্ে  
  

ইোবিস এিং ভমটস ইোবি ভেব োম িা বসটি বফ্ম্বে টিকাপ্রাপ্ত বর্উ ইেকন িাসীম্বির বির্ামূম্বলে 
টিবকট ভাউচার সরিরাহ করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বড় আকামরর আউটম ার ইমভন্ট ঘভর্যুগুলি 
ঘকবিমাত্র পৃষ্ঠমপাষক বা পৃষ্ঠমপাষকমের পক্ষগুলির জর্য উপিভয জায়গা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকমব োমে 
19 ঘম ঘথমক 6 ফুট প্রময়াজর্ীয় সামালজক েরূত্ব বজায় রাখা োয়। এটি আউটম ার ঘপাটন স, 
পারফলমনিং আটন স ও িাইভ লবমর্াের্ এবিং ঘ াড়া ও অ্মটা ঘরলসিং ঘভর্ুযগুলিমে ঘেটবযাপী প্রমোজয 
হমব। উপেুক্ত সামালজক েরূত্ব, মাস্ক এবিং অ্র্যার্য প্রমোজয স্বাস্থ্য ঘপ্রামটাকি এখর্ও প্রমোজয হমব।  
  
গভর্নর কুওমমা আমরা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বড় আকামরর আউটম ার ইমভন্ট ঘভর্যুমে, পূণন টিকাপ্রাপ্ত 
অ্িংশগ্রহণকারীমের এমক অ্পমরর পামশ স্থ্ার্ ঘেওয়া ঘেমে পামর, 6 ফুট বযবধামর্র পলরবমেন , 
লর্ধনালরে, বসা লবভাগগুলিমে ো শুধুমাত্র পূণন টিকাপ্রাপ্ত বযলক্তমের জর্য মমর্ার্ীে করা হয়। এই 
লবভামগ বমস থাকা বযলক্তমের পূণন টিকাোর্ অ্বস্থ্ার প্রমাণ লেমে হমব, ো ঘপপার ফমন, ল লজটাি 
অ্যালিমকশর্ বা ঘেমটর এমেিলসওর পামসর মাধযমম সরবরাহ করা ঘেমে পামর। 19 জমুর্র মমধয, 
ঘেট লর্ধনালরে, বসা লবভাগগুলিমে বড় আকামরর অ্ভযন্তরীণ ইমভন্ট ঘভর্ুযগুলিমে সামালজক েরূত্ব 
হ্রাস করমে শুরু করমব ো শুধুমাত্র পণূন টিকাপ্রাপ্ত বযলক্তমের জর্য মমর্ার্ীে করা হময়মে। েরুণ 
প্রাপ্তবয়স্ক এবিং 16 বেমরর কম বয়সী লশশু োরা এখর্ও টিকার জর্য ঘোগয র্য় োরা পণূন 
টিকাপ্রাপ্ত লবভামগ টিকাপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কমের সামথ থাকমে পামর এবিং বসমে পামর।  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass


 

 

"আমামের ঘেমটর আক্রামন্তর হার এবিং হাসপাোমি ভলেন র হার ক্রমাগে হ্রাস পামে এবিং আমরা 
ঘবলশ ঘিাকমক টিকা ঘেওয়া হমে, োই এখর্ লবজ্ঞার্ এবিং েমথযর উপর লভলি কমর আমামের 
পুর্রায় ঘখািা ও সমন্বয় করার সময় এমসমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘে গলেপথ ঘেখলে 
ো আমামের এমর্ এক জায়গায় লর্ময় আমস ঘেখামর্ আমরা একটি বড় পেমক্ষপ লর্মে পালর এবিং 
বড় আকামরর আউটম ার ইমভন্টগুলিমে কযাপালসটি ঘকবি মাত্র 6 ফুমটর প্রময়াজর্ীয় সামালজক েরূত্ব 
বজায় রাখার জর্য উপিভয স্থ্ার্ দ্বারা সীমাবদ্ধ হমে পালর, লবভাগগুলি শুধমুাত্র পূণন টিকাপ্রাপ্ত 
বযলক্তমের জর্য মমর্ার্ীে ঘেখামর্ কযাপালসটি 100% হমে পামর। সমস্ত পেমক্ষপ সঠিকভামব চিমে, 
লকন্তু আমরা ঘে উমেখমোগয অ্গ্রগলে কমরলে োর ঘকামর্াটিই আমরা হারামে পালর র্া। আমরা 
আমামের টিকাোর্ প্রমচষ্টার উপর মমর্ালর্মবশ চালিময় োব, কারণ েে ঘবলশ মার্ুষ টিকা পামব, 
পলরলস্থ্লে েে ভামিা হমব এবিং আমরা COVID-ঘক লচরেমর পরালজে করার কাোকালে োব।"  
  
গভর্নর আমরা ঘ াষণা কমরর্ ঘে লর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য লবভাগ ইয়ালিস এবিং ঘমটমসর সামথ 
অ্িংশীোলরত্ব করমব োমে ঘগমমস অ্িংশগ্রহণকারীমের COVID টিকা প্রোর্ করা োয়। ইয়ালিস এবিং 
ঘমটস লর্উ ইয়কন বাসীমের লবর্ামূমিয টিলকট ভাউচার সরবরাহ করমব োরা ইয়ালি ঘেল য়াম বা 
লসটি লফমে টিকা গ্রহণ করমব।  
  
7 ঘম ঘথমক 6 জরু্ পেনন্ত ইয়ালিস টিকাোর্ অ্পামরশমর্র প্রলেটি পূণন লেমর্ COVID-19 টিকা 
গ্রহণকারীমের প্রথম 1,000 জর্ ফযার্মক এবিং টিকাোর্ অ্পামরশমর্র প্রলেটি অ্ধনলেমর্ প্রথম 700 
জর্ ফযার্মক টিলকট ভাউচার প্রোর্ করমব। টিলকট ভাউচারগুলি উপিভযো সামপমক্ষ 2021 বা 
2022 ইয়ালিস লর্য়লমে ঘমৌসুমমর ঘহাম ঘগম লর্বনাচর্ করার জর্য েইুটি আসমর্র জর্য ভাঙামর্া 
ঘেমে পামর। আরও েথয এখামর্ রময়মে।  
  
ঘমটস প্রথম 250 জর্ ফযার্মক টিলকট ভাউচার প্রোর্ করমব োরা 24 ঘম ঘথমক 17 জমুর্র মমধয 
প্রলেটি ঘমটস ঘহাম ঘগমমর লের্ লসটি লফমে োমের COVID-19 ভযাকলসর্ গ্রহণ করমব। টিলকট 
ভাউচারগুলি 2021 বা 2022 ঘমটস লর্য়লমে ঘমৌসমুমর ঘহাম ঘগমম েইুটি আসমর্র জর্য ভাঙামর্া 
ঘেমে পামর। আরও েথয এখামর্ রময়মে।  
  
আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার সাম্প্রলেক পেমক্ষমপর উপর লভলি কমর তেলর করা হময়মে োমে 
টিকাোমর্ উমেখমোগয অ্গ্রগলে এবিং COVID-19 আক্রান্ত এবিং হাসপাোমি ভলেন মে ক্রমাগে হ্রামসর 
কারমণ অ্থনর্ীলেমক আমরা ভামিাভামব পুর্রায় চাি ুকরা োয়। 3 ঘম, গভর্নর কুওমমা এই অ্ঞ্চমির 
বযবসা, ঘভর্যু এবিং সমামবমশর উপর COVID-19 মহামারীর লবলধলর্মষধ উমেখমোগযভামব লশলথি 
করার ঘ াষণা ঘের্। লবলধলর্মষধ লশলথি করার মমধয রময়মে েয় ফুট সামালজক েরূত্ব বজায় রাখার 
জর্য স্থ্ার্ সহ বযবসাময়র কযাপালসটির সীমা প্রলেস্থ্াপর্;; 10 ঘম আউটম ার সামালজক সমামবমশর 
সীমা বালড়ময় 500 করা এবিং 19 ঘম অ্ভযন্তরীণ সামালজক সমামবমশর সীমা 250 করা; আউটম ার 
আবালসক সমামবমশর সীমা অ্পসারণ; এবিং 19 ঘম অ্ভযন্তরীণ আবালসক সমামবমশর সীমা বালড়ময় 
50 করা।  
  

###  

https://www.mlb.com/yankees/tickets/specials/corporate-ticket-offers?partnerID=redirect-nyy-offer
https://www.mlb.com/mets
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce-significant-easing-covid-19
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