
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 
 
 

অবিম্বের প্রিম বিম্বর্, গভর্ নর হ াচুল এই েরম্বে বর্রাপম্বি, উৎপাির্েীলভাম্বি সু্কম্বল 

হিরার জর্ে একটি বিে্েৃে পবরকল্পর্ার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

স্বাস্থ্ে িপ্তরম্বক বর্ম্বিনে বিম্বেম্বের্ েমস্ত সু্কম্বল একটি োি নজর্ীর্ মাম্বস্কর প্রম্বোজর্ীেো 

প্রিেনর্ করম্বে  

  

সু্কম্বলর কম নচারীম্বির জর্ে টিকা েরকারীভাম্বি িাধ্েোমূলক করম্বে গভর্ নর 

বিকল্প হিখম্বের্  

  

কংটিগুবল এিং BOCES এর োম্বি অংেীিাবরম্বে সু্কলগুবলম্বে ক হকাবভড-19 পরীক্ষা 

কম নেূচী শুরু কম্বরম্বের্ $585 হিডারল অি ন িেি ার কম্বর  

  

মাবকনর্ স্বাস্থ্ে িপ্তর এিং ব উমার্ োবভনম্বেে, রাইি এইড এিং িাম্বোম্বরিাম্বরম্বের োম্বি 

অংেীিাবরম্বে অবেবরক্ত িোক-িু-সু্কল পরীক্ষার কম নেূচী প্রবেষ্ঠা কম্বরম্বের্ এিং োত্রম্বির 

ও বেক্ষকম্বির জর্ে লক্ষে লক্ষ মাস্ক হজাগাড় কম্বরম্বের্  

  

অফিসের প্রথম ফিসে, গভে নর হ োচুল হেল্টো হভফরসেন্ট দ্বোরো উদ্দীফিত ক্রমবর্ নমোে ক হকোফভে-19 

(COVID-19) এর েংখ্যোর মসর্য এই শরসত ফেরোিসি, উৎিোিেশীলভোসব সু্কসল হিরোর জেয একটি 

ফবে্তৃত িফরকল্পেোর কথো হ োষণো কসরসেে। এই িফরকল্পেোর অংশ ফ েোসব, গভে নর হ োচুল ফেউইেকন 

স্বোস্থ্য ফবভোগসক ফেসিনশ ফিসেসেে হে কফমশেোসরর ফবসবচেোর ফভফিসত প্রসেোজেীে েব েরকোফর, 

হবেরকোফর সু্কসল েোব নজেীে মোসস্কর আবশযকতো প্রবতনে করসত। জেস্বোস্থ্য ও স্বোস্থ্য িফরকল্পেো িফরষি 

দ্বোরো প্রফতটিত ফেেন্ত্রক িিসেসির মোর্যসম স্বোস্থ্য ফবভোগ এই আবশযকতো জোফর করসব।  

  

গভে নর হ োচুল সু্কল কম নচোরীসির জেয টিকো বোর্যতোমূলক করোর জেয বো টিকোর অেুিফস্থ্ফতসত 

েোপ্তোফ ক িরীেোর প্রসেোজসের ফবকল্পগুফলও খ্ফতসে হিখ্সবে এবং এই আসিশ প্রফতিোর ফবষসে 

স্বোস্থ্য ফবভোগ, ফশেোর হেকস োল্ডোর এবং আইেেভোর েসে কোজ চোফলসে েোসবে।  

  

"গভে নর ফ েোসব, এখ্ে আমোর অগ্রোফর্কোরগুফল  ল ফেউ ইেসকনর মোেুসষর অগ্রোফর্কোর - এবং 

টিক এখ্ে এর অথ ন হেল্টো হভফরসেসন্টর েোসথ লডোই করো," গভর্ নর কোবি হ াচুল িম্বলর্। 

"আমোর প্রথম অগ্রোফর্কোর  ল ফশশুসির সু্কসল ফিফরসে আেো এবং িফরসবশ রেো করো েোসত তোরো 

ফেরোিসি ফশখ্সত িোসর। আফম অফবলসে স্বোস্থ্য িপ্তরসক ফেসিনশ ফিচ্ছি হে আমোসির সু্কসল েোরো 

প্রসবশ করসবে তোসির জেয েোব নজেীেভোসব মোস্ক িরোর ফেেম প্রফতিো করসত, এবং আমরো 

ফশেোথীসির এবং কমীসির জেয িরীেো করোসেো ফবে্তৃতভোসব উিলব্ধ এবং েুফবর্োজেক করোর 



 

 

জেয একটি বযোক-িু-সু্কল ক হকোফভে-19 িরীেোর কোে নক্রম শুরু করফে। আমরো েোপ্তোফ ক 

িরীেো করোর ফবকল্প ে  েমস্ত সু্কল কমীসির জেয টিকো আবশযক করোর জেযও কোজ করফে, 

এবং আমরো েরকোসরর েমস্ত স্তসরর েোসথ অংশীিোফরসের মোর্যসম কোজ কসর এগুফল েম্পন্ন 

করসত চসলফে।"  

  

ফশেোথীসির সু্কসল হিরোর েোসথ েোসথ িরীেোর েুসেোগ উিলব্ধ রসেসে তো ফেচ্ছিত করোর জেয, 

গভে নর হ োচুল ফেউ ইেকন ফেটির বোইসর ফেউ ইেকন রোসজযর স্থ্োেীে স্বোস্থ্য ফবভোগ এবং BOCES-

এর েোসথ অংশীিোফরসের মোর্যসম একটি েতুে ক হকোফভে-19 িরীেোর সু্কল কম নেূচী চোল ুকরসত 

335 ফমফলেে মোফকনে েলোসরর হিেোসরল অথ ন বযব োর করসেে। উিরন্তু, ফেউ ইেকন ফেটি 

হেখ্োেকোর সু্কসলর হপ্রোগ্রোসম একটি ক হকোফভে-19 িরীেো শুরু করোর জেয েরোেফর 225 

ফমফলেে মোফকনে েলোর হিসেসে, এই হপ্রোগ্রোমগুফলসক েমথ নে করোর জেয ফেউ ইেকন হেি হমোি 

585 ফমফলেে মোফকনে েলোর হমোি হিেোসরল অথ ন প্রোপ্ত  সেসে।  

  

2021-2022 সু্কল বষ ন শুরুর আসগ ফেউ ইেকন হেি িোবফলক সু্কসলর ফশেোথীসির জেয িরীেো 

আরও বযোিকভোসব উিলব্ধ করোর জেয গভে নর হ োচুল মোফকনে স্বোস্থ্য ও মোেব িফরসষবো ফবভোগ, 

রোইি এইে এবং বোসেো হরিোসরসের এর েোসথ অংশীিোফরসে একটি অফতফরক্ত বযোক-িু-সু্কল ক 

হকোফভে-19 িরীেোর কোে নক্রমও চোল ুকসরসেে।  

  

115 রোইি এইে ড্রোইভ-থ্রু অবস্থ্োসে K-12 হগ্রসে ফেউ ইেসকনর ফশেোথীসির জেয িরীেোর 

অযোিসেন্টসমন্ট উিলব্ধ  সব। েোত্রসির অেলোইসে প্রোক-ফেবন্ধে করো আবশযক এবং িরীেোর 

জেয একটি েমসের স্লি ফের্ নোরণ করো আবশযক। 17 বের বো তোর কম বেেী ফশেোথীসির 

অবশযই ফিতোমোতোর বো আইফে অফভভোবসকর েম্মফত থোকসত  সব এবং ড্রোইভ-থরুসের মোর্যসম 

িরীেোর েমে একজে অফভভোবক েোসথ থোকসত  সব। ফশেোথীসির সু্কসল আেোর জেয ফেচ্ছজিোল 

িলোিল ফিতোমোতোর কোসে েরবরো  করো  সব। ক হকোফভে-19 িরীেো হস্বিোর্ীে এবং ফশেোথীর 

িফরবোর বো সু্কল হজলোসক ফবেোমূসলয প্রিোে করো  সব।  

  

এই েতুে িরীেোর কম নেচূীগুফল েোডোও, ফেউ ইেকন রোসজয 4.3 ফমফলেসেরও হবফশ ফশশু-

আকোসরর কোিড েুক্ত মোস্ক, আেুমোফেক 10 ফমফলেে প্রোপ্তবেস্ক-আকোসরর কোিড েুক্ত মোস্ক এবং 

প্রোে 55 ফমফলেে েে-েোচ্ছজনকোল মোস্ক উিলব্ধ আসে রোজয জসুড সু্কলগুফলসত ফশেোথীসির এবং 

ফশেকসির জেয।  

  

রাম্বজের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড:  াওোডন জুকার িম্বলর্, "আমোসির েসব নোচ্চ অগ্রোফর্কোর  ল 

হকোফভে-19 এর েোসথ এক েোসথ লডোইসের েমে আমোসির ফশেোথী এবং ফশেকসির স্বোস্থ্য ও 

ফেরোিিো ফেচ্ছিত করসত েো োেয করো। জলুোইসের শুরু হথসক, ফেউ ইেসকন হকোফভে-19 হকে 10 

গুণ হবসডসে এবং ফেসকোসেেে িচ্ছজটিভ হকসের 95 শতোংশ হেল্টো হভফরসেন্ট বসল ফেচ্ছিত 

করো  সেসে।  িেো এবং ফবস্তোসরর উির ফভফি কসর, আমোসির অেেুন্ধোেগুফল এই মোসস্কর 

প্রসেোজেীেতো ে  স্তরেুক্ত প্রফতসরোর্ হকৌশলগুফলর প্রসেোজেীেতো প্রিশ নে কসর। েফিও 

প্রফতসরোসর্র একটি ে জ িফরমোি, এখ্ে আমোসির ফশশুসির স্বোস্থ্য েুরেোর জেয এবং এই 

শরসত আমরো আমোসির ফশেোথীসির তোসির সু্কসল ফিফরসে আেসত িোফর তো ফেচ্ছিত করোর জেয 

এখ্ে মোস্ক অতযন্ত গুরুেিূণ ন।"  
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বেক্ষা কবমের্ার ড: হিটি এ. হরাজা িম্বলর্, "ম োমোরী শুরুর েমে হথসক, আমোসির ফশেোথী, 

ফশেক এবং সু্কল কমীসির স্বোস্থ্য এবং েুরেো আমোসির শীষ ন অগ্রোফর্কোর  সে হথসকসে। রোজয 

জসুড হকোফভে হভফরসেসন্টর হকে বৃচ্ছির েোসথ েোসথ, ফশেোফবিসির েোসথ িরোমসশ নর িসর গভনের 

হ োচুসলর িিসেি, আমোসির ফশেোথীসির স্বোস্থ্য ও েুস্থ্তোর প্রফত তোর অেীকোর এবং আমোসির 

সু্কল হখ্োলো রোখ্োর গুরুসের প্রমোণ হিে। রোসজযর ফশেো ফবভোগ সু্কসল মোস্ক িরোর প্রসেোজেীেতোর 

একটি র্োরোবোফ ক প্রসেোগ েমথ নে কসর, েো হকোফভে হভফরসেসন্টর ফবস্তোসরর ফবরুসি প্রফতরেোর 

একটি েোর্োরণ হরখ্ো প্রিোে কসর সু্কসল প্রতযোবতনে ে জ কসর। আফম েমস্ত ফেউ ইেকনবোেীর জেয 

বফর্ নত ফশেোর েুসেোসগর উির আমোসির ভোগ করো হিোকোসের েমথ নসে গভে নর হ োচুসলর েোসথ 

আমোসির ে সেোফগতো অবযো ত রোখ্োর জেয েোগ্রস  অসিেোরত।"  

  

হিাডন অি বরম্বজন্টে চোম্বেলর হলস্টার ডবিউ. ইেং জুবর্ের িম্বলর্, "হবোেন এবং আফম 

গভে নর হ োচুসলর প্রশংেো কফর ফশেোথী এবং ফশেক, উভেসকই েমথ নে করোর উসদ্দসশয সু্কসলর 

জেয রোজযবযোিী মোস্ক বযব োসরর আসিশ জোফর কসর। আমোসির সু্কসল হকোফভে এর েংক্রমণ 

েীমোবি করোর জেয আমোসির েমতোে েো আসে তোর েবই করসত  সব েোসত ফশেোথীরো েোরো 

বের র্সর েশরীসর ফশেো হিসত িোসর। ফশেোথী, ফশেক এবং কমীসির মুসখ্োশ িরো আবশযক 

করো েমস্ত ফেউ ইেকনবোেীর জেয েটিক কোজ।"  

  
  

###  
  

 
আসরো েংবোি িোওেো েোসব এখ্োসে www.governor.ny.gov -এ 

ফেউ ইেকন হেি | এচ্ছিফকউটিভ হচেোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আেেোবস্ক্রোইব করুে 

 

https://www.governor.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

