
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে র্াসাউ কবলবসয়াম আইলোম্বেরম্বের ঘেঅফ ঘগম্বমর জর্ে 
ফোর্ বিভাগটিম্বক সম্পণূনরূম্বে টিকা প্রোর্ কম্বরম্বের্  

 
কবলবসয়াম্বমর 50% সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত ফোর্ বিভাগ বিসাম্বি িেিিার করা িম্বি  

 
সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত অংেগ্রিণকারীম্বের বর্র্নাবরত, িসার বিভাগগুবলম্বত 3 ফুট িেির্াম্বর্ স্থার্ ঘেওয়া 

িম্বি  
 

 গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 19 ঘম ঘেমক শুরু হমে েমে প্রত্যাশিত্ 
শর্উ ইয়কন  আইেযান্ডারমের ঘেঅ্ফ ঘগমমর জর্য র্াসাউ কশেশসয়ামমর একটি সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত 
ভক্তমের শেভাগ োকমে। কশেশসয়ামম আইেযান্ডারমের ঘিষ মরসুম ঘিষ করার জর্য, কশেশসয়ামমর 
50% একটি সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত ফযার্ শেভাগ শহসামে েযেহার করা হমে ঘেখামর্ অ্ংিগ্রহণকারীরা 
আর্ুমাশর্ক 3 ফুট েযেধামর্ োকমের্ - প্রশত্টি পমের মমধয একটি অ্সংরশেত্ আসর্ - 
শর্ধনাশরত্, েসার শেভাগগুশেমত্ ো শুধুমাত্র সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত েযশক্তমের জর্য মমর্ার্ীত্ করা হময়মে।  
 
এই শেভামগ েসামর্া েযশক্তমের পূণন টিকাপ্রাপ্ত হওয়ার শিশত্রপ্রমাণ শেমত্ হমে, ো কাগমজর ফমন, 
শিশজটাে আমেের্ ো রামজযর এমেেশসওর পামসর মাধযমম প্রোর্ করা ঘেমত্ পামর। ত্রুণ 
প্রাপ্তেয়স্ক এেং 16 েেমরর কম েয়সী শিশুরা োরা এখর্ও টিকা পাওয়ার ঘোগয র্য় ত্ারা একটি 
সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত শেভামগ টিকাপ্রাপ্ত প্রাপ্তেয়স্কমের সামে ঘেমত্ এেং েসমত্ পামর েশে ত্ারা একটি 
সাম্প্রশত্ক ঘর্শত্োচক COVID-19 পরীোর ফোফে ঘপময় োমকর্। উপেুক্ত সামাশজক েরূত্ব, মাস্ক 
এেং অ্র্যার্য প্রমোজয স্বািয ঘপ্রামটাকে এখর্ও প্রমোজয হমে সমূ্পণন এশরর্া জমুে।  
 
"আমামের ইশত্োচকত্া এেং হাসপাত্ামে ভশত্ন র হার কমম োওয়ার সামে সামে এেং আমামের 
টিকাকরমণর সংখযা োোর সামে সামে, আমরা আমামের অ্েনর্ীশত্মক আোর চােু করার জর্য 
আমামের পুর্রায় ঘখাোর ঘকৌিমের সমন্বয়সাধর্ করশে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ত্ীরগুশে সে 
সঠিক শেমক শর্মেন শিত্, এেং আমরা এখর্ সম্মুমখ আরও একটি শেিাে পেমেপ শর্মত্ পাশর এেং 
সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত ভক্তমের শেভাগগুশেমক কশেশসয়ামম আইেযান্ডারমের ঘিষ মরসমু ঘিষ করার 
অ্র্ুমশত্ শেমত্ পাশর। আইেযান্ডাররা সে সময় েং আইেযামন্ডর েে শেে, এেং ধারণ েমত্া 
োোমর্ার এই র্তু্র্ েযেিা েমের আরও ঘেশি আমেগপ্রেণ ভক্তমের কশেশসয়ামম চূোন্ত ঘখোগুশে 

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


উপমভাগ করমত্ ঘেমে এেং ঘেঅ্মফ োওয়ার সামে সামে েেমক পরু্রায় উজ্জীশেত্ করমত্ সহায়ত্া 
করমে।"  
 
 আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার সাম্প্রশত্ক পেমেমপর উপর শভশি কমর তত্শর করা হময়মে 
োমত্ টিকাোমর্ উমেখমোগয অ্গ্রগশত্ এেং COVID-19 আক্রান্ত এেং হাসপাত্ামে ভশত্ন মত্ ক্রমাগত্ 
হ্রামসর কারমণ অ্েনর্ীশত্মক আমরা ভামোভামে পুর্রায় চােু করা োয়। গত্কাে পেনন্ত, েং 
আইেযামন্ডর প্রাপ্তেয়স্কমের মমধয 66% অ্ন্তত্ একটি টিকার ঘিাজ ঘপময়মের্ এেং 53% ত্ামের 
টিকার শসশরজ সমূ্পণন কমরমের্।  
 
5 ঘম গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েে আকামরর আউটমিার ইমভন্ট ঘভর্ুযগুশে 
ঘকেেমাত্র পৃষ্ঠমপাষক ো পৃষ্ঠমপাষকমের পেগুশের জর্য উপেব্ধ জায়গা দ্বারা সীমােদ্ধ োকমে োমত্ 
19 ঘম ঘেমক 6 ফুমটর প্রময়াজর্ীয় সামাশজক েরূত্ব েজায় রাখা োয়। গভর্নর কুওমমা আমরা 
ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েে আকামরর আউটমিার ইমভন্ট ঘভর্যুমত্, পণূন টিকাপ্রাপ্ত অ্ংিগ্রহণকারীমের 
এমক অ্পমরর পামি িার্ ঘেওয়া ঘেমত্ পামর, 6 ফুট েযেধামর্র পশরেমত্ন , শর্ধনাশরত্, েসার 
শেভাগগুশেমত্ ো শুধুমাত্র পূণন টিকাপ্রাপ্ত েযশক্তমের জর্য শর্শেনষ্ট। 19 জমুর্র মমধয, ঘেট শর্ধনাশরত্, 
েসা শেভাগগুশেমত্ েে আকামরর অ্ভযন্তরীণ ইমভন্ট ঘভর্যুগুশেমত্ সামাশজক েরূত্ব হ্রাস করমত্ শুরু 
করমে ো শুধুমাত্র পূণন টিকাপ্রাপ্ত েযশক্তমের জর্য মমর্ার্ীত্ করা হময়মে।  
 
 3 ঘম, গভর্নর কুওমমা এই অ্ঞ্চমের েযেসা, ঘভর্ুয এেং সমামেমির উপর COVID-19 মহামারীর 
শেশধশর্মষধ উমেখমোগযভামে শিশেে করার ঘ াষণা কমরর্। শেশধশর্মষধ শিশেে করার মমধয রময়মে 
েয় ফুট সামাশজক েরূত্ব েজায় রাখার জর্য িার্ সহ েযেসাময়র ধারণ েমত্ার সীমা প্রশত্িাপর্ 
করা সেনাশধক ধারণ েমত্ার িত্াংি শহমসমে; 10 ঘম আউটমিার সামাশজক সমামেমির সীমা 
োশেময় 500 করা এেং 19 ঘম অ্ভযন্তরীণ সামাশজক সমামেমির সীমা 250 করা; আউটমিার 
আোশসক সমামেমির সীমা অ্পসারণ করা; এেং 19 ঘম অ্ভযন্তরীণ আোশসক সমামেমির সীমা 
োশেময় 50 করা।  
  

###  
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