
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে েখর্ 70% প্রাপ্তিয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসী COVID-19 
ভোকবসম্বর্র প্রথম ঘ াজ ঘেম্বয় োম্বি তখর্ ঘিবেরভাগ অিবেষ্ট COVID-19 বিবিবর্ম্বষি তুম্বল 

ঘর্ওয়া হম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  ফম্বরায়া ন  বেল্প ক্ষমতা সীমািদ্ধতা, সামাবজক দরূত্ব, েবরষ্কার এিং বর্িীজকরণ, স্বাস্থ্ে 
বিবর্ং, এিং ঘেবসং এর উম্বেম্বেে ঘোগাম্বোগ তথে সংক্রান্ত বর্ম্বদন বেকা ঘিবেরভাগ িাবণবজেক 

ঘসটংম্বস ঐবিক হম্বয় উঠম্বি  
  

খুচরা বিক্রয়, খাদে েবরম্বষিা, অবফস, বজম এিং বফটম্বর্স ঘসন্টার, বিম্বর্াদর্ এিং োবরিাবরক 
বিম্বর্াদর্, ঘহয়ার ঘসলুর্, িারিার েে, িেবিগত েত্ন েবরম্বষিা এিং অর্োর্ে িাবণবজেক ঘসটংম্বসর 

জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় গাইম্ব ন্স উম্বতালর্ করা হম্বয়ম্বে  
  

টকাহীর্ িেবিরা ঘফ াম্বরল CDC গাইম্ব ন্স অর্ুোয়ী েয় ফুট সামাবজক দরূত্ব িজায় রাখার 
জর্ে দায়ী এিং একট মাস্ক েরার জর্ে দায়ী  

  
িড় আকাম্বরর ইম্বভন্ট ঘভর্ুে, প্রাক-ঘক ঘথম্বক 12 সু্কল, োিবলক োর্বজট, গৃহহীর্ আশ্রয়স্থ্ল, 

সংম্বোির্াগার, র্াবসনংম্বহাম এিং স্বাস্থ্ে ঘসিা ঘসটংস এর িেবতক্রম এিং এখর্ও রাম্বজের বিদেমার্ 
COVID-19 স্বাস্থ্ে ঘপ্রাম্বটাকল ঘমম্বর্ চলম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 18 বের বা তার ঘবশি বয়সী শর্উ 
ইয়কন বাসীমের 70 িতাাংি তামের COVID-19 টিকাকরণ শসশরমজর প্রথম ঘ াজ ঘেমে অ্বশিষ্ট 
COVID-19 শবশিশর্মষমির ঘবশিরভাগই তুমে ঘর্ওয়া হমব। রামজযর শর্উ ইয়কন  ফমরায়া ন  শিমের 
শর্শেনষ্ট শর্মেন শিকা - োর মমিয রময়মে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, সামাশজক েরূত্ব, েশরষ্কার এবাং 
শর্বীজকরণ, স্বাস্থ্য শিশর্াং, এবাং ঘেশসাং এর জর্য ঘোগামোমগর তথয প্রোর্ --অ্র্যার্য বাশণশজযক 
ঘসটিাংমসর মমিয খচুরা, খােয েশরমষবা, অ্শফস, শজম এবাং শফটমর্স ঘসন্টার, শবমর্াের্ এবাং 
োশরবাশরক শবমর্াের্, ঘহয়ার ঘসেরু্, র্াশেমতর ঘোকার্ এবাং বযশিগত েত্ন েশরমষবাগুশের জর্য 
ঐশিক হময় উঠমব। বড় মামের ইমভন্ট ঘভর্ুয, শপ্র ঘক ঘথমক 12 সু্কে, োবশেক োর্শজট, গৃহহীর্ 
আশ্রয়মকন্দ্র, সাংমিাির্াগার, র্াশসনাংমহাম এবাং স্বাস্থ্যমসবা ঘসটিাংস েতক্ষণ র্া আরও শর্উ ইয়কন বাসীমক 
টিকা ঘেওয়া হমি ততক্ষণ রামজযর শর্মেন শিকা অ্র্ুসরণ করা অ্বযাহত থাকমব।  
  



 

 

টিকাহীর্ বযশিরা এখর্ও ঘফ ামরে CDC গাইম ন্স অ্র্ুসামর েয় ফুমটর েথােথ সামাশজক েরূত্ব 
বজায় রাখার জর্য এবাং একটি মাস্ক েরার জর্য োয়ী থাকমব। সাম্প্রশতক CDC গাইম ন্স ো রামের 
বাস্তবায়মর্র সামথ সামঞ্জসযেূণন, টিকাহীর্ বযশিমের জর্য এখর্ও মামস্কর প্রময়াজর্ হমব। বড় আকামরর 
ইমভন্ট ঘভর্যু, শপ্র-ঘক ঘথমক 12 সু্কে, োবশেক োর্শজট, গৃহহীর্ আশ্রয়মকন্দ্র, সাংমিাির্াগার, 
র্াশসনাংমহাম এবাং স্বাস্থ্য ঘসবা ঘসটিাংসমক শর্মষিাজ্ঞা উমতাের্ ঘথমক অ্বযাহশত ঘেওয়া হমব। এই 
ঘসটিাংমস, শর্উ ইয়কন  ঘেমটর শবেযমার্ COVID-19 স্বাস্থ্য ঘপ্রামটাকে কােনকর থাকমব।  
  
"আমামের COVID শবশিশর্মষি তুমে ঘর্ওয়া শর্উ ইয়কন বাসীরা ভাইরামসর শবস্তার ঘরাি করমত এবাং 
তামের সম্প্রোয়মক রক্ষা করার জর্য কতটা কমঠার েশরশ্রম কমরমে তার একটি েক্ষণ।" গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘরক ন  শর্ম্ন সাংখযা সহ, এটা েশরষ্কার ঘে ভযাকশসর্ কােনকর এবাং এটি ভাইরাস 
শবরুমদ্ধ একটি অ্মূেয সরঞ্জাম। েশেও আমরা এই েেনন্ত এমসশে, তবওু োরা ভযাকশসর্ গ্রহণ কমরশর্ 
তামের তা করা একান্ত প্রময়াজর্, োমত তারা রামের েুর্রায় কের্া করা েুর্রায় ঘখাোর শবষয়টি 
েুমরােুশর উেমভাগ করমত োমর।"  
  
প্রাপ্তবয়স্ক শর্উ ইয়কন বাসীমের 70 িতাাংি টিকা ঘেওয়ার েমর, বযবসাগুশে তামের কমনচারী এবাং 
েৃষ্ঠমোষকমের জর্য রামের শর্মেনির্া ঘমমর্ চো বা অ্র্যার্য স্বাস্থ্য সতকন তা বাস্তবায়র্ চাশেময় ঘেমত 
োমর। বযবসাগুশে তামের প্রশতষ্ঠামর্র মমিয কমনচারী এবাং েৃষ্ঠমোষকমের জর্য মাস্ক এবাং েয় ফুট 
সামাশজক েরূমত্বর প্রময়াজর্ শর্িনারমণর জর্য ও অ্র্ুমমাশেত। ঘে ঘকার্ও মাস্ক প্রময়াজর্ীয়তা ো 
বযবসাগুশে বাস্তবায়র্ করমত েেন্দ কমর তা অ্বিযই প্রমোজয ঘফ ামরে এবাং রােীয় আইর্ এবাং 
শবশিমাো ঘমমর্ চেমত হমব (ঘেমর্, আমমশরকার্স উইথ শ মসশবশেটিস অ্যাক্ট)। স্বাস্থ্য শবভাগ 
অ্ভযন্তরীণ ঘসটিাংমস মাস্ক এবাং েয় ফুট সামাশজক েরূমত্বর েঢৃ় সুোশরি কমর চমেমে ঘেখামর্ 
বযশিমের টিকাকরমণর শস্থ্শত অ্জার্া।  
  
একটি স্মারক শহসামব, েতক্ষণ র্া শর্উ ইয়কন  ফমরায়া ন  শিে গাইম ন্স 70 িতাাংি টিকার হার 
উমতাের্ করা হয়, শর্ম্নশেশখত বতন মার্ সাংশক্ষপ্ত স্বাস্থ্য শর্মেন শিকা ঘবশিরভাগ বাশণশজযক এবাং 
সামাশজক ঘসটিাংস জমুড় প্রমোজয। আমরা তথয োওয়া োমব এখামর্।  
  

• িারণক্ষমতা - িারণক্ষমতা টিকাকরমণর শস্থ্শতর উের শভশত কমর ঘকবে মাত্র েৃষ্ঠমোষক 
বা েৃষ্ঠমোষকমের েেগুশের জর্য প্রময়াজর্ীয় সামাশজক েরূত্ব বজায় রাখার জর্য েভয স্থ্ার্ 
দ্বারা সীমাবদ্ধ হমব। সমূ্পণনটিকাপ্রাপ্ত বযশি/েমক্ষর জর্য, ঘকার্ও সামাশজক েরূমত্বর প্রময়াজর্ 
ঘর্ই।  

o বযবসাময়র কাগমজর ফমন, শ শজটাে অ্যাশিমকির্ বা রামজযর এমেেশসওর োমসর 
মািযমম সমূ্পণন টিকাকরমণর শস্থ্শতর প্রমামণর প্রময়াজর্ হমত োমর। শবকেভামব, 
বযবসাগুশে টিকাকরমণর শস্থ্শতর স্ব-প্রশতমবেমর্র উের শর্ভন র করমত োমর।  

o দরূত্ব - সমূ্পণন টিকােিু বযশিমের সামাশজকভামব েরূত্ব বজায় রাখার প্রময়াজর্ ঘর্ই 
এবাং টিকাহীর্/অ্জার্া বযশিমের েয় ফুট সামাশজক েরূত্ব বজায় রাখমত হমব। েয় 
ফুট সামাশজক েরূমত্বর েশরবমতন , উেেুি িারীশরক বািাগুশে েতক্ষণ র্া তারা স্বাস্থ্য 
বা সুরক্ষার ঝুুঁ শক উেস্থ্াের্ র্া কমর ততক্ষণ বযবহার করা ঘেমত োমর।  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-05/NYS_CDCGuidance_Summary.pdf
https://forward.ny.gov/


 

 

o মাস্ক - সমূ্পণন টিকা প্রাপ্ত বযশিমের মাস্ক েরার প্রময়াজর্ ঘর্ই এবাং 
টিকাহীর্/অ্জার্া বযশিমের মাস্ক েরমত হমব। টিকাহীর্/অ্জার্া বযশিরা ঘকবে মাত্র 
সামাশজকভামব েরূত্ব, বসা এবাং খাওয়া/মেযোর্ এবাং বাইমর েয় ফুট সামাশজক েরূত্ব 
বজায় ঘরমখ এবাং েশে ঘকার্ও ইমভন্ট বা জমাময়ত ঘসটিাং-এ বমস থামক তখর্ 
তামের মাস্কটি বাশড়র শভতমর সশরময় ঘফেমত োমর।  

o হাম্বতর েবরিন্নতা - বযশিমের বযবহামরর জর্য হযান্ড হাইশজর্ ঘেির্ বা সরঞ্জাম 
সরবরাহ করা আবিযক; শবমিষত, হাত ঘিায়ার সরঞ্জাম, ঘেমর্ সাবার্, প্রবাহমার্ 
োশর্ বা শ সমোমজবে ঘতায়ামে বা হযান্ড সযাশর্টাইশজাং, ঘেমর্ 60 িতাাংি বা তার 
ঘবশি অ্যােমকাহে েুি অ্যােমকাহে-শভশতক সযাশর্টাইজার ঘেখামর্ হাত ঘিায়া উেেভয 
বা বযবহাশরক র্াও হমত োমর।  

o েবরষ্কার এিং বর্িীজকরণ - শেমর্ অ্ন্তত একবার উচ্চ স্পিন েৃষ্ঠগুশে েশরষ্কার এবাং 
জীবাণুমিু করমত হমব, ঘেমর্ সািারণ অ্ঞ্চে এবাং ভাগ করা ওয়াকন মেির্গুশে এবাং 
শর্য়শমত ভামব চোচমের স্তর এবাং COVID-19 এর কশমউশর্টি োন্সশমিমর্র সািারণ 
ঝুুঁ শক এবাং সািারণ বযবহার কারী বযশিমের িরমণর কারমণ প্রময়াজর্ীয় শহসামব 
অ্র্যার্য েৃষ্ঠগুশে েশরষ্কার এবাং জীবাণমুুি করুর্।  

o ঘোগাম্বোগ - স্বাস্থ্য সতকন তা ো এই র্ীশতগুশে এবাং অ্র্য ঘকার্ও শবশিশর্মষমির 
উের শভশত কমর শর্শেনষ্ট ঘসটিাং-এর মমিয কােনকর ো বযবসাটি বাস্তবায়র্ করমত 
েেন্দ করমত োমর, ঘেমর্ ক্ষমতার সীমা, সামাশজক েরূত্ব, মুমখাি বা হামতর 
স্বাস্থ্যশবশি ইতযাশে স্পষ্টভামব সাইমর্জ, মাকন ার, এবাং অ্র্যার্য প্রমোজয েদ্ধশতর মািযমম 
বযশিমের সামথ ঘোগামোগ করুর্।  

o িাযু় চলাচল এিং িাযু় েবরস্রািণ - অ্ভযন্তরীণ েশরমবমির জর্য, শবশডাং ঘকা  এবাং 
মার্ অ্র্ুোয়ী বযশিগত স্বািন্দয এবাং সুরক্ষার সামথ সামঞ্জসযেূণন েশরমামণ বশহরঙ্গর্ 
বায়ুপ্রবাহ এবাং বায়ু চোচমের হার বৃশদ্ধ করুর্; অ্ভযন্তরীণ এোকায় ঘেখামর্ বায়ু 
েুর্রায় সঞ্চাশেত হয়, শর্শিত করুর্ HVAC শসমেম েশরস্রাবণ বতন মামর্ ইর্েে 
করা শফল্টার র  ্ োক এবাং এয়ার হযান্ডশোং শসমেমমর সামথ সামঞ্জসযেূণন সমবনাচ্চ 
ঘরটেুি েশরস্রাবণ েূরণ কমর, আেিনভামব সবনশর্ম্ন MERV-13, শিে সমতুেয, বা 
বৃহতর, শর্শেনষ্ট েশরমবমির জর্য প্রমোজয; এবাং অ্র্যার্য উেেুি অ্ভযন্তরীণ বায়ু 
গুণমার্ বযবস্থ্া এবাং প্রমকৌিে শর্য়ন্ত্রণ, ঘেমর্ ঘোমটন বে ফযার্, শফল্টার, এবাং এয়ার 
শির্ার প্রময়াজর্ শহসামব ঘমাতাময়র্ করুর্।  

o সমাম্বিে এিং অর্ুষ্ঠার্ - সমামবি বা অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য ো ইর্ম ামর 250 জর্ বা 
আউটম ামর 500 জমর্র রামজযর সামাশজক সমামবমির সীমা অ্শতক্রম কমর, এই 
অ্শতশরি শবিার্গুশে প্রমোজয, ো CDC গাইম ন্স রামের বাস্তবায়মর্র সামথ 
সামঞ্জসযেূণন:  

▪ টকাকরম্বণর প্রমাণ - ঘে ঘকার্ও ঘসটিাং-এর জর্য ঘেখামর্ সামাশজক েরূত্ব 
োড়াই সামাশজক সমামবমির সীমার উেমর বযশিমের  র্ীভূত সমামবি 
রময়মে, টিকাকরমণর শস্থ্শতর প্রমাণ অ্বিযই প্রময়াজর্; টিকাকরমণর শস্থ্শতর 
স্ব-প্রশতমবের্ বযবহার করা োমব র্া। ইমভন্ট ঘভর্ুযগুশে 100 িতাাংি েেনন্ত 
ক্ষমতা েশরচাের্া করমত োমর েতক্ষণ েেনন্ত সমস্ত অ্াংিগ্রহণকারীমের 



 

 

সমূ্পণনরূমে টিকা ঘেওয়া হয়, প্রমোজয ঘফ ামরে এবাং রােীয় আইর্ এবাং 
শবশিগুশের সামথ সামঞ্জসযেণূন।  

▪ জমাময়মতর সীমার উেমর অ্ভযন্তরীণ অ্র্ষু্ঠামর্ অ্াংি শর্মত, 
চার বেমরর ঘবশি বয়মসর অ্াংিগ্রহণকারীমের োরা সমূ্পণন 
টিকাকরমণর শস্থ্শতর প্রমাণ উেস্থ্াের্ করমের্ র্া তামের 
অ্বিযই সাম্প্রশতক ঘর্শতবাচক COVID-19 েরীক্ষার 
ফোফমের প্রমাণ উেস্থ্াের্ করমত হমব, ঘেমর্ 72  ণ্টার 
মমিয PCR/NAAT েরীক্ষা বা ভশতন র আমগ 6  ণ্টার মমিয 
অ্যাশন্টমজর্ েরীক্ষা। বশহরঙ্গর্ ইমভন্টগুশে টিকাহীর্/অ্জার্া 
বযশিমের জর্য সাম্প্রশতক ঘর্শতবাচক COVID-19 েরীক্ষার 
ফোফমের প্রমামণর প্রময়াজর্ হয় র্া।  

▪ স্বাস্থ্ে বিবর্ং - সমস্ত বযশিমক অ্বিযই COVID-19 উেসগন, 
সাম্প্রশতক  শর্ষ্ঠ ঘোগামোগ এবাং সাম্প্রশতক ইশতবাচক 
COVID-19 েরীক্ষার ফোফমের জর্য স্বাস্থ্য েরীক্ষা করমত 
হমব, ইমভমন্ট আগমমর্র আমগ বা অ্শবেমে। সাইমর্মজর 
মািযমম, টিশকট ক্রময়র সময়, ই-ঘমইে/ওময়বসাইট, 
ঘটশেমফামর্র মািযমম বা বযশি ইমভমন্টর স্থ্ামর্ প্রমবমির আমগ 
ববেযুশতর্ জশরমের মািযমম শিশর্াং করা ঘেমত োমর। তােমাত্রা 
েরীক্ষা আর প্রময়াজর্ ঘর্ই।  

▪ ঘোগাম্বোম্বগর তথে - অ্াংিগ্রহণকারীমের প্রশতটি েমের 
কমেমক্ষ একজর্ বযশির টিমকটিাং চোকােীর্ সাইর্-ইর্ করা 
উশচত, অ্থবা ইমভমন্টর জায়গায় প্রমবমির আমগ বা অ্শবেমে, 
সম্ভাবয ঘোগামোগ ঘেশসাং প্রমচষ্টায় বযবহামরর জর্য তামের 
র্াম, ঠিকার্া এবাং ঘফার্ র্ের বা ই-ঘমইে ঠিকার্া সরবরাহ 
করা উশচত। সাইর্-ইর্ প্রশক্রয়াটি ঘে ঘকার্ও উোময় 
েশরচাশেত হমত োমর, োর মমিয একটি শ শজটাে 
অ্যাশিমকির্ এবাং/অ্থবা কাগমজর ফমন অ্ন্তভুন ি শকন্তু এমতই 
সীমাবদ্ধ র্য়। সাইর্ ইমর্র তথয র্ূযর্তম 28 শেমর্র জর্য 
অ্বিযই বজায় রাখমত হমব এবাং অ্র্ুমরাি করমে 
রাজয/স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য শবভামগর কামে উেেভয করমত হমব।  
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