
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে িাম্বেম্বলার সাহম্বলর্ বেল্ড সম্পণূন টিকা ঘেওযা েোর্ িসার 
িেিস্থার মাধ্েম্বম ব্লু ঘেস ঘগম্বমর ের্ে অবিবরক্ত 2,000 েেনক ঘহাস্ট করম্বি  

  
সাহম্বলর্ বেল্ড ঘস্টবিযাম্বমর 50% আসর্ সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত ভক্তম্বের ের্ে িেিহার করা হম্বি  

  
ঘমের লীগ ঘিসিম্বলর ব্লু ঘেস ঘেলার ের্ে িাম্বেম্বলাম্বি বেম্বর আসম্বে 1 েরু্ ঘেম্বক  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 1 জরু্ ঘেমক সাহমের্ ফিল্ড তামের ঘমজর 
েীগ ঘেসেে ঘমৌসুমমর অ্েফিষ্ট সমম়ের জর্য োমিমোমত ব্লু ঘজমসর (Blue Jays) ফিমর আসার 
জর্য একটি সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত ভক্তমের ফেভাগ রাখমে। ঘেফি়োমমর উপেব্ধ েসার প্রা়ে 50 িতাাংি 
সমূ্পণন টিকা ঘেও়ো ভক্তমের জর্য েযেহার করা হমে। সমূ্পণন টিকা প্রাপ্ত অ্াংিগ্রহণকারীমের এই 
ফর্র্নাফরত, েসার ফেভামগ এমক অ্পমরর পামি স্থার্ ঘেও়ো হমে, 6 িুট েযের্ামর্র পফরেমতন । োফক 
ভক্তমের ফেভামগ েিনকমের মমর্য 6 িুট িারীফরক েরূত্ব োকমে। এই র্তুর্ েসার মমিমের মার্যমম, 
মূে পফরকল্পর্া অ্র্ুো়েী ো ফেে তার ঘেফি অ্ফতফরক্ত 2,000 ভক্ত োমিমোমত ঘখো উপমভাগ 
করমত সক্ষম হমে।  
  
"েখর্ আমামের ইফতোচকতা এোং হাসপাতামে ভফতন র হার ক্রমাগত হ্রাস পামে এোং ফর্উ 
ই়েকন োসীমের টিকা ঘর্ও়োর সাংখযা োড়মে, আমরা আমামের পুর্রা়ে ঘখাোর ঘকৌিে গাইি করার 
জর্য ঘমফিক্স ফর্ফেড়ভামে পেনমেক্ষণ করফে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ইফতমমর্য ফর্র্নারণ 
কমরফে ঘে র্ারণ ক্ষমতা েৃফি করা এোং েৃহত্তর েফহরঙ্গর্ ঘভর্যুগুফের জর্য টিকাপ্রাপ্ত ভক্তমের 
ফেভাগ ততফর করা ফর্রাপে এোং আমামের অ্েযাহত অ্গ্রগফতমক র্র্যোে আমরা এখর্ 1 জরু্ ঘেমক 
ব্লু ঘজস ঘগমমর জর্য সাহমের্ ফিমল্ড আরও ঘেফি েিনকমের উপফস্থত হও়োর অ্র্ুমফত ফেমত পাফর। 
ঘপাটিন াং ইমভন্টগুফে সে সম়ে পফিম ফর্উ ই়েকন  অ্ঞ্চমের জর্য একটি প্রর্ার্ অ্েননর্ফতক উদ্দীপক 
ফেে, এোং োমিমোমত ঘমজর েীগ ঘেসেে ঘেখা উপমভাগ করার জর্য আরও ভক্তমের েযামে 
উপফস্থত হও়োর সুমোগ করা এই অ্ঞ্চমের অ্গ্রগফতমক আরও এফগম়ে ফর্ম়ে োমে েখর্ তারা এই 
মহামারী ঘেমক পুর্রুিার এোং পুর্ফর্নমনাণ করমে।"  
  
1988 সাে ঘেমক োমিমো োইসমর্র (Buffalo Bisons) গৃহ এোং টার্া ফিতী়ে েের টরমন্টা ব্লু 
ঘজমসর (Toronto Blue Jays) অ্স্থা়েী গৃহ সাহমের্ ফিমল্ড আজমকর ঘ াষণার জর্য গভর্নর রাজয, 
স্থার্ী়ে এোং কফমউফর্টি ঘর্তামের সামে ঘোগ ঘের্। ব্লু ঘজস গত গ্রীমে োমিমোমত COVID 
মহামারীর সম়ে স্বাস্থয এোং সুরক্ষা ঘপ্রামটাকমের কারমণ েিনক োড়াই ঘখমেফেে। োমিমোমত ভক্তমের 



 

 

সামমর্ সেনমিষ প্রর্ার্ েীগ ঘেসেে ঘখোটি  মটফেে 1915 সামে, প্রা়ে 106 েের আমগ, েখর্ 
োমিমো ব্লুজ ঘিিামরে েীগ পামকন  ঘখমেফেে। ব্লুজ ঘিিামরে েীমগর (Federal League) একটি 
অ্াংি ফেে, ো আমমফরকার্ এোং র্যািার্াে েীগ সহ তৃতী়ে প্রর্ার্ েীগ ফেে।  
  
আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার সাম্প্রফতক পেমক্ষমপর উপর ফভফত্ত কমর ততফর করা হম়েমে 
োমত টিকাোমর্ উমেখমোগয অ্গ্রগফত এোং COVID-19 আক্রান্ত এোং হাসপাতামে ভফতন মত ক্রমাগত 
হ্রামসর কারমণ অ্েনর্ীফতমক আমরা ভামোভামে পুর্রা়ে চােু করা ো়ে। গতকাে পেনন্ত, পফিম ফর্উ 
ই়েমকন র প্রাপ্তে়েস্কমের 59% অ্ন্তত একটি টিকার ঘিাজ ঘপম়েমের্ এোং 48% তামের টিকার ফসফরজ 
সমূ্পণন কমরমের্।  
  
গত সপ্তামহ, গভর্নর কুওমমা MLB-র ই়োফিস (Yankees) এোং ঘমটমসর (Mets) সামে ঘোগোর্ 
কমরর্ এই ঘ াষণা করার জর্য ঘে েড় আকামরর েফহরঙ্গমর্র ইমভন্ট ঘভর্ুযমত, সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত 
অ্াংিগ্রহণকারীমের এমর্ ফেভামগ ফর্ম়োগ করা হম়েমে ো শুর্ুমাত্র সমূ্পণন টিকাপ্রাপ্তা েযফক্তমের জর্য 
মমর্ার্ীত করা হম়েমে, তা ঘসই আসর্প্রাপ্ত ফেভাগগুফের মমর্য 100% ক্ষমতামত কাজ করমত পামর। 
এই ফেভামগ েমস োকা েযফক্তমের পূণন টিকাোর্ ফস্থফতর প্রমাণ ফেমত হমে, ো ঘপপার িমন, ফিফজটাে 
অ্যাফিমকির্ ো ঘেমটর এমক্সেফসওর পামসর (Excelsior Pass) মার্যমম সরেরাহ করা ঘেমত 
পামর। ঘে ফিশুরা এখমর্া টিকা পাও়োর জর্য ঘোগয র়্ে তারা পণূন টিকাপ্রাপ্ত ফেভামগ টিকাপ্রাপ্ত 
প্রাপ্তে়েস্কমের সামে োকমত পামর এোং েসমত পামর।  
  

###  
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