
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা কাউবি মমলা এিং স্থার্ীয় উৎসিগুবলর জর্ে অবিবরক্ত বর্ম্বদন বেকা ম াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
স্থার্ীয় সরকারম্বক কাউবি মমলা এিং স্থার্ীয় উৎসম্বির অর্ুমবি বদম্বি হম্বি; 5,000+ 

অংেগ্রহণকারীম্বদর ইম্বভম্বির জর্ে রাজে DOH এর অর্ুম্বমাদর্  
  

মমলা এিং উৎসম্বির জর্ে ক্ষমিার সীমা সামাবজক দরূত্ব িজায় রাখার জর্ে উপলভে স্থাম্বর্র 
উপর বভবি কম্বর হম্বি, যবদ র্া অংেগ্রহণকারীরা সম্পণূন টিকাকরম্বণর বস্থবির প্রমাণ সরিরাহ কম্বর  

  
মমলা এিং উৎসি সকল অংেগ্রহণকারীম্বদর জর্ে মাম্বের প্রম্বয়াজর্ীয়িা বর্র্নারণ করম্বি পাম্বর; 
CDC গাইম্বেন্স অর্ুসাম্বর মাে বর্বদন ষ্ট মসটিংম্বস অংেগ্রহণকারীম্বদর জর্ে প্রম্বয়াজর্ এিং ইর্ম্বোম্বর 

টিকাহীর্ িেবক্তম্বদর জর্ে মযখাম্বর্ টিকাকরম্বণর বস্থবি অজার্া  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  জমু়ে র্াউনি মমলা এবং স্থার্ীয় উৎসবগুনলর জর্য 
অ্নিনরক্ত নর্মদনশর্া ম াষণা র্মরমের্। স্থার্ীয় সরর্ারগুনলমর্ অ্বশযই র্াউনি মমলা এবং স্থার্ীয় 
উৎসবগুনলর অ্র্মুনি নদমি হমব এবং এই বের COVID-19 স্বাস্থয নর্মদন নশর্া নবমবচর্া র্রমি হমব। 
নবদযমার্ পর্নামলাচর্া প্রনিয়ার সামে সামঞ্জসযপণূন, 5,000 এরও মবনশ প্রিযানশি অ্ংশগ্রহণর্ারী সহ 
ইমভিগুনলর জর্য মেট নিপাটন মমি অ্ফ মহলমের (Department of Health, DOH) অ্র্ুমমাদমর্র 
প্রময়াজর্ হমব। র্াউনি মমলা এবং স্থার্ীয় উৎসবগুনলমর্ অ্বশযই নর্নিি র্রমি হমব মর্ 
অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর মমাট সংখ্যা সীনমি র্ামি এর্ই দমলর সদসয র্া হওয়া বযনক্তমদর মমযয েয় ফুট 
দরূত্ব বজায় রাখ্া র্ায়, র্নদ র্া সমস্ত অ্ংশগ্রহণর্ারীরা সমূ্পণন টির্ার্রমণর নস্থনির প্রমাণ উপস্থাপর্ 
র্মর। মমলা এবং উৎসব সর্ল অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর জর্য মামের প্রময়াজর্ীয়িা নর্যনারণ র্রমি, CDC 
গাইমিন্স অ্র্ুসামর মাে নর্নদনষ্ট মসটিংমস অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর জর্য প্রময়াজর্ এবং ইর্মিামর টির্াহীর্ 
বযনক্তমদর জর্য মর্খ্ামর্ টির্ার্রমণর নস্থনি অ্জার্া.  
  
"মমলা এবং উৎসব রাজয জমু়ে সম্প্রদাময়র জর্য নবশাল অ্েননর্নির্ মজর্ামরটর, এবং গি বের 
COVID মহামারীর র্ারমণ মসগুনল স্থনগি রাখ্া হময়নেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্ি মবনশ নর্উ 
ইয়র্ন বাসী টির্া গ্রহণ র্মর এবং আমরা ইনিবাচর্িা এবং হাসপািামল ভনিন র হার র্ম রাখ্মি 
োনর্, আমরা আমামদর পরু্রায় মখ্ালার মর্ৌশলটি পরু্রায় শুরু র্রনে এবং আরও ইমভি এবং 
আর্ষনণ পুর্রায় শুরু র্রার অ্র্ুমনি নদনি। এই র্িুর্ নর্মদনশর্া আমামদর র্াউনি মমলা এবং 



 

 

স্থার্ীয় উৎসবগুনলমর্ সবনানযর্ ক্ষমিা রপ্ত র্রার অ্র্ুমনি মদমব র্ামি মসগুনল অ্েননর্নির্ভামব 
র্ার্নর্র োর্মি পামর, এবং পাশাপানশ জর্স্বাস্থয এবং সুরক্ষা নর্নিি র্রমি পামর।"  
  
নবমর্াদর্ এবং পানরবানরর্ নবমর্াদর্, খ্াদয ও পার্ীয় পনরমষবা, পারফনমনং আটন স এবং নবমর্াদমর্র 
মমিা মর্ মর্ার্ও মমলা বা উৎসমব উপনস্থি প্রমর্াজয নিয়ার্লাপ এবং আর্ষনণগুনলর জর্য রামজযর 
নশল্প-নর্নদনষ্ট নর্মদন নশর্া অ্র্ুসরণ র্রমি হমব। প্রমর্াজয সংনিষ্ট মসিার ফর নিনজজ র্মরাল অ্যান্ড 
নপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) নর্মদন নশর্া, মর্মর্ "ব়ে 
অ্র্ুষ্ঠার্ এবং সমামবশ আময়াজমর্র জর্যনর্মদন নশর্া" (Guidance for Organizing Large Events 
and Gatherings) উপর্কু্ত নহসামব মদখ্া উনচি।  
  
ক্ষমিার সীমা, সামানজর্ দরূত্ব এবং মর্ মর্ার্ মামের প্রময়াজর্ীয়িা ো়োও, র্াউনি মমলা এবং 
স্থার্ীয় উৎসবগুনলমর্ এই বেমরর উৎসমবর জর্য পনরর্ল্পর্া র্রার সামে সামে নর্ম্ননলনখ্িগুনল 
নবমবচর্া র্রা উনচি:  

• অংেগ্রহণকারীর মযাগাম্বযাম্বগর িথ্ে: মমলা এবং উৎসব প্রনিটি দমলর র্মপমক্ষ এর্জর্ 
অ্ংশগ্রহণর্ারীমর্ টিমর্টিং চলার্ালীর্, বা ইমভমির জায়গায় প্রমবমশর আমগ বা প্রমবমশর পর 
অ্নবলমে স্বাক্ষর র্রমি উৎসানহি র্রা উনচি, সম্ভাবয মর্াগামর্াগ মেনসং প্রমচষ্টায় বযবহামরর 
জর্য িামদর র্াম, ঠির্ার্া এবং মফার্ র্ের সরবরাহ র্রা উনচি।  

• স্বাস্থে বিবর্ং: মমলা এবং উৎসবগুনল অ্বশযই মর্ মর্ার্ও COVID-19 উপসগন,  নর্ষ্ঠ 
মর্াগামর্াগ, সাম্প্রনির্ ইনিবাচর্ COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল এবং রামজযর ভ্রমণ পরামশন 
মমমর্ চলা সহ সমস্ত বযনক্তর জর্য স্বাস্থয নিনর্ং বাস্তবায়র্ র্রমি হমব। সাইমর্মজর মাযযমম, 
টিনর্ট িময়র সময়, ই-মমইল/ওময়বসাইট, মটনলমফামর্র মাযযমম বা বযনক্ত ইমভমির স্থামর্ 
প্রমবমশর আমগ ববদযুনির্ জনরমপর মাযযমম নিনর্ং র্রা মর্মি পামর।  

• হাি সংক্রান্ত স্বাস্থেবিবর্: মমলা এবং উৎসবগুনলমর্ অ্বশযই হাি মযায়া মেশর্ সরবরাহ 
র্রমি হমব বা সাযারণ অ্ঞ্চল এবং এমর্ অ্ঞ্চলগুনলর জর্য হযান্ড সযানর্টাইনজং সরবরাহ 
সরবরাহ র্রমি হমব মর্খ্ামর্ হাি মযায়ার সনুবযা উপলভয বা বযবহানরর্ র্াও হমি পামর।  

• পবরচ্ছন্ন এিং জীিাণুমুক্তকরণ: মমলা এবং উৎসবগুনলমর্ নর্য়নমি পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত 
র্রমি হমব, উচ্চ েযানফর্ এলার্ায় মফার্াস র্রমি হমব, মর্মর্ নবশ্রামাগার, এবং প্রায়শই 
স্পশন র্রা পৃষ্ঠিল, মর্মর্ পনরমষবা র্াউিার এবং আসর্।  

• মযাগাম্বযাগ: মমলা এবং উৎসবগুনলমর্ অ্বশযই অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর মর্খ্ামর্ লাইর্ বিনর হয় বা 
মলামর্রা এর্নিি হয় এমর্ অ্ঞ্চমল েয় ফুমটর জায়গা নর্মদনশ র্মর স্বাস্থয সির্ন িা (মর্মর্, 
সামানজর্ দরূত্ব, মাে, হামির স্বাস্থযনবনয) এবং দরূত্ব মার্ন ারগুনল সম্পমর্ন  অ্বনহি র্মর 
সাইমর্জ মপাে র্রমি হমব, র্নদ র্া সমস্ত অ্ংশগ্রহণর্ারীমদর সমূ্পণনভামব টির্া মদওয়া হয়।  

• প্রম্বযাজে বর্ম্বদন বেকা: মমলা এবং উৎসবগুনলর িামদর নর্নদনষ্ট নিয়ার্লাপ এবং আর্ষনণগুনলর 
জর্য রামজযর নর্মদনশর্ার সামে পরামশন র্রা উনচি, মর্মর্ পারফনমনং আটন স এবং নবমর্াদর্, 
এবং পানরবানরর্ নবমর্াদর্, খ্াদয ও পার্ীয় পনরমষবা, খ্ুচরা ও বাজার পনরমষবা, রৃ্নষ 
নিয়ার্লাপ এবং মখ্লাযুলা এবং নবমর্াদর্।  

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html


 

 

আজমর্র ম াষণাটি গভর্নর কুওমমার সাম্প্রনির্ পদমক্ষমপর উপর নভনি র্মর বিনর র্রা হময়মে র্ামি 
টির্াদামর্ উমেখ্মর্াগয অ্গ্রগনি এবং COVID-19 আিান্ত এবং হাসপািামল ভনিন মি িমাগি হ্রামসর 
র্ারমণ অ্েনর্ীনিমর্ আমরা ভামলাভামব পুর্রায় চাল ুর্রা র্ায়। গির্াল পর্নন্ত, নর্উ ইয়মর্ন র 
প্রাপ্তবয়েমদর মমযয 62 শিাংশ অ্ন্তি এর্টি টির্ার মিাজ মপময়মের্ এবং 52 শিাংশ িামদর 
টির্ার নসনরজ সমূ্পণন র্মরমের্।  
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নর্উ ইয়র্ন  মেট | এনিনর্উটিভ মচোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবিাইব র্রুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b11b469f-ee807fa5-b119bfaa-ac1f6b44fec6-f3a325ed3d2e246d&q=1&e=811c4f68-7f5f-46bd-83b4-ceb1cab5f0c4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2850BAE41F287C05852586D800610CBB00000000000000000000000000000000

