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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সু্কল বিবিক্টগুবল বেক্ষার্থীম্বের িাইম্বর মাস্ক অপসারম্বণর 
অর্ুমবি বেম্বি পাম্বর  

  
ইর্ম্বিাম্বর মাস্ক িেিহাম্বরর বিষম্বে বর্ম্বেন ের্া অপবরিবিন ি র্থাকম্বি  

  
সু্কল বর্ম্বেন ের্ার সাম্বর্থ গ্রীষ্মকালীর্ কোম্প বর্ম্বেন ের্ার পবরিিন র্ম্বক একবিি কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সু্কল ডিডিক্টগুডল তামের ডিক্ষার্থীমের বাইমর 
মাস্ক পরমত হমব এমর্ ডর্মেনির্া তুমল ডর্মত পামর। ইর্মিামর মাস্ক বযবহামরর ডবষমে ডর্মেন ডিকা 
অ্পডরবডতন ত রমেমে। এই পডরবতন র্ গ্রীষ্মকালীর্ ডিডবর সম্পমকন  ঘরাগ ডর্েন্ত্রণ ও প্রডতমরাধ ঘকন্দ্র 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ডর্মেনির্া সামর্থ সু্কলগুডলর ডবষমে ডর্উ 
ইেকন  ঘেমের ডর্মেনির্ামক একডিত কমর, ঘেখামর্ টিকা ঘর্েডর্ এমর্ ডিক্ষার্থীমেরও বতন মামর্ বাইমর 
মাস্ক পরার প্রমোজর্ ঘর্ই।  
  
"সংখযাগুডল ঘেখাে ঘে ডিশুমের মাধযমম সংক্রমমণর ঝুুঁ ডক অ্তযন্ত কম, ডবমিষত এই ঘেমে, োর 
আক্রামন্তর হার অ্তযন্ত কম। আমরা CDC এর সামর্থ কর্থা বমলডে এবং ঘেমহতু তারা ডর্উ ইেকন  
ঘেমে ঘবি কমেক সপ্তাহ ধমর তামের ডর্মেনির্ার পডরবতন র্ করমে র্া, তাই আমরা CDC এর 
ডর্মেনির্া পডরবতন র্ করমত োডি এবং সু্কলগুডলমক ডিশুমের জর্য বাইমর ঘকার্ও মাস্ক র্া ঘর্ওোর 
অ্র্ুমডত ঘেব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এটি স্থার্ীে সু্কল ডিডিমক্টর উপর ঘেমে ঘেব এবং 
আমরা CDC এর সামর্থ কর্থা বমলডে, োর ঘকার্ও আপডি ঘর্ই। এো খুব গুরুত্বপূণন ঘে ঘলামকরা 
এই ডসদ্ধান্তগুডলর মমধয েডুি বুঝমত পামর এবং ঘসগুডল েুডিসঙ্গত এবং ডবজ্ঞার্ ও তমর্থযর উপর 
ডভডি কমর। সু্কমলর ডর্মেনির্া এবং কযাম্প ডর্মেনির্ার মমধয এই মুহূমতন  আমামের সংমোগ ডবডিন্ন 
রমেমে এবং এটি সংমিাধর্ করা গুরুত্বপূণন কারণ েডে ঘলামকরা ডর্েমগুডল ঘেৌডিক বমল মমর্ র্া 
কমর, তমব তারা ডর্েমগুডল অ্র্ুসরণ করমত চাইমব র্া।"  
  
24 ঘি ঘম, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে বতন মার্ COVID গডতপমর্থর উপর ডভডি কমর, 
ঘসমেম্বর ঘর্থমক শুরু হওো 2021-2022 সু্কল বেমরর জর্য সমূ্পণন সরাসডর ডিক্ষার জর্য পুর্রাে 
ডর্উ ইেকন  ঘেমের সমস্ত সু্কল পুর্রাে খুলমব।  
  

###  
  

https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-governor-cuomo-announces-all-new-york-state-schools-reopen-september
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