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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  বর্ক্স এিং ব্রুকবলর্ ঘর্টস 2021 NBA ঘ াম ঘেঅফ 
ঘগম্বমর জর্ে সম্পণূনভাম্বি টিকা পাওয়া ভক্তম্বের জর্ে বিভাগ রাখম্বি  

  
মোবিসর্ ঘকায়ার গাম্বিন র্ এিং িাকন ম্বলস ঘসন্টাম্বরর 50% এরও ঘিবে সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত ফোর্ 

বিভাম্বগর জর্ে িেি ার করা  ম্বি  
  

উভয় এবরর্ায় ঘমাট ধারণ ক্ষমতা িাড়াম্বি সম্পণূন টিকাপ্রাপ্ত ফোর্ বিভাগ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 22 ঘম ঘেমক নর্উ ইয়কন  নর্ক্স (New York 
Knicks) এবং ব্রুকনির্ ঘর্টমের (Brooklyn Nets) েমূ্পণনরূমে টিকাপ্রাপ্ত ফ্যার্ নবভামগর বযবস্থা 
করমব ো মযানিের্ ঘকায়ার গামিন র্ এবং বাকন মিে ঘেন্টামর তামের 2021 র্যাশার্াি বামকটবি 
অ্যামোনেময়শর্ (National Basketball Association, NBA) ঘ াম ঘে অ্ফ্ ঘগমম ধারণ ক্ষমতা বৃনি 
করমব। নর্মক্সর জর্য, এটি 2013 োমির ের ঘে অ্মফ্ প্রেম োত্রা  মব। ঘর্টে টার্া তৃতীয় 
বেমরর জর্য ঘে অ্মফ্ নফ্মর এমেমে। ঘে অ্ফ্ ঘগমম েমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত ফ্যার্ নবভামগর জর্য প্রনতটি 
এনরর্ার 50% এরও ঘবনশ বযব ার করার কারমণ আরও নর্ক্স এবং ঘর্টমের ভক্তরা নর্রােমে এক 
োমে ঘোগ নেমত এবং তামের েিগুনিমক উৎো  নেমত েক্ষম  মব। টিকাপ্রাপ্ত নবভামগ বো বযনক্তমের 
েূণন COVID-19 টিকাোর্ নস্থনতর প্রমাণ ঘেখামত  মব, ো কাগমজর আকামর, নিনজটাি আমবের্ বা 
রামজযর এমক্সিনেওর োমের মাধযমম েরবরা  করা ঘেমত োমর।  
  
"আমরা েখর্ রাজয জমু়ে ঘমনিক্স েেনমবক্ষণ করা চানিময় চমিনে, আমরা ঘকৌশিগতভামব আমামের 
অ্েনর্ীনত েরু্রায় খুিনে এবং আরও ভক্তমের জর্য েশরীমর ক্রী়ো অ্র্ুষ্ঠামর্ অ্ংশ ঘর্ওয়া েম্ভব 
কমর তুিনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID-ঘক েরানজত করার ঘক্ষমত্র নর্উ ইয়কন বােীরা এখর্ 
েেনন্ত ঘে অ্গ্রগনত অ্জন র্ কমরমে তার ফ্মি নর্ক্স এবং ঘর্টে তামের ঘ াম ঘগমম আরও ভক্তমের 
স্বাগত জার্ামত েক্ষম  মব, ো ক্রী়ো ঘপ্রমীমের জর্য েেুন ান্ত খবর এবং ম ামারী আমামের জীবর্মক 
নবেেনস্ত করার ের ঘেমক আমরা কতেরূ অ্গ্রের  ময়নে তার আমরকটি উৎো জর্ক িক্ষণ।"  
  
MSG ঘপাটন ম্বসর (MSG Sports) বর্িনা ী ঘেয়ারমোর্ ঘজমস ঘিালার্ িম্বলম্বের্, "নর্ক্স বামকটবি 
নর্ময় ো ইনতমমধয একটি অ্নবশ্বােয উমেজর্ােূণন েময় নেি তা আরও উমেজর্ােূণন  ময় উমেমে - 
এবং আমরা গভর্নর কুওমমামক ধর্যবাে জার্ামত চাই এটি  টামর্ার জর্য। নর্ক্স ঘে অ্ফ্ ঘগমমর 
জর্য ঘেই েমস্ত ভক্তরা উচ্চস্বমর  ট্টমগাি করমবর্, তারা আমবগপ্রবণ  মবর্ এবং তারা প্রস্তুত  ময় 
োকমবর্। বাগার্টি কাাঁেমব। আমরা আশা কনর েিটি নর্উ ইয়মকন র েকিমক আর্ন্দ করার জর্য 
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নকেু ঘেমব, এবং এটি টিকাপ্রাপ্ত মার্ুমষর ক্রমবধনমার্ েংখযার জর্য একটি বযস্ত গ্রীমের েূচর্া নচনিত 
কমর োরা এখর্ একোমে উেোেমর্র আরও েুমোগ উেমভাগ করমত শুরু করমত োমরর্ - 
আমামের ঘভর্ুযমত এবং তার বাইমর।"  
  
BSE ঘলািাম্বলর (BSE Global) বসইও জর্ আব্বামবি িম্বলম্বের্, "আমরা ঘরামানিত ঘে আরও 
ঘর্টমের ভক্তরা েশরীমর NBA ঘে অ্মফ্র অ্নভজ্ঞতা ঘেমত েক্ষম  মবর্। ভক্তরা আমামের েনরনচত 
উমেজর্ােূণন িাইভ ইমভমন্টর েনরমবশ ততনর করার জর্য গুরুত্বেূণন, এবং আমরা বাকন মিে ঘেন্টামর 
তামের ঘেই শনক্ত নর্ময় আোর অ্মেক্ষায় আনে। গভর্নর কুওমমা এবং তার েিমক ধর্যবাে তামের 
ঘর্তৃমত্বর জর্য ঘে তারা আরও নর্উ ইয়কন বােীমক টিকা ঘেওয়ার োমে বযবোগুনিমক নর্রােমে নফ্মর 
আেমত ে ায়তা কমরমের্।"  
  
12 বেমরর কম বয়েী তরুণ প্রাপ্তবয়ক এবং নশশুরা োরা এখর্ও টিকা োওয়ার ঘোগয র্য়, 
অ্েবা 16 বেমরর কম বয়েী োরা এখর্ও টিকা ঘেমত েক্ষম  য়নর্, তারা একটি েমূ্পণন টিকাপ্রাপ্ত 
নবভামগ টিকাপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়কমের োমে োকমত োমর এবং বেমত োমর েনে তারা একটি োম্প্রনতক 
ঘর্নতবাচক COVID-19 েরীক্ষার ফ্িাফ্ি ঘেময় োমক, ো রামের স্বাস্থয নর্মেন নশকা অ্র্ুোমর নর্উ 
ইয়মকন র ব়ে আকামরর ইমভন্ট ঘভর্ুযগুনিমত প্রময়াজর্ীয় বমি অ্বযা ত রাখা  ময়মে। উেেুক্ত োমানজক 
েরূত্ব, মাক এবং অ্র্যার্য প্রমোজয স্বাস্থয ঘপ্রামটাকি এখর্ও প্রমোজয  মব েুমরা এনরর্া জমু়ে।  
  
আজমকর ঘ াষণাটি গভর্নর কুওমমার োম্প্রনতক েেমক্ষমের উের নভনে কমর ততনর করা  ময়মে োমত 
টিকাোমর্ উমেখমোগয অ্গ্রগনত এবং COVID-19 আক্রান্ত এবং  ােোতামি ভনতন মত ক্রমাগত হ্রামের 
কারমণ অ্েনর্ীনতমক আমরা ভামিাভামব েুর্রায় চাি ুকরা োয়। গতকাি েেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র 
প্রাপ্তবয়কমের মমধয 62 শতাংশ অ্ন্তত একটি টিকার ঘিাজ ঘেময়মের্ এবং 52 শতাংশ তামের 
টিকার নেনরজ েমূ্পণন কমরমের্।  
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