
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

যবি আপবর্ এটি পূম্বি ন হিম্বে র্া িাম্বকর্: গভর্ নর হ াকল হ াষণা করম্বলর্ হয মাস্ক হপ্রাম্বিাকল 

এের্ কায নকর, র্তুর্ িহুল জিজ্ঞাবিত প্রম্বের উত্তর উপলভে  

  

মাস্ক এের্ িকল ইর্ম্ব ার গণ এলাকায় আিেেক যবি র্া িেিিা িা হভর্যেগুবল একটি 

টিকা আিেেকতা িাস্তিায়র্ কম্বর  

  

র্তুর্ আিেেকতা বর্ম্বয় িহুল জিজ্ঞাবিত প্রে হিেযর্ এোম্বর্  

  

িেিিািমূম্ব র ির্ে মাস্ক ও টিকা হপাস্টার উপলভে এোম্বর্ এিং এোম্বর্  

  

স্বাস্থ্ে কবমের্াম্বরর বিদ্ধান্ত পড়য র্ এোম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ হ াষণা ক্রকলর্ হে শুক্রবার হ াষণা ক্রা সক্ল ইর্ক ার গণ 

এলাক্ায় মাস্ক হরাক াক্ল এখর্ ক্াে নক্র ক্রা  কলা, এক্ই সাকি বযবসার মাথলক্কের জর্য এবং 

জর্সাধারকণর জর্য র্তুর্ বহুল জজজ্ঞাথসত রকের উত্তর রেত্ত  কলা।  

  

মাস্ক এখর্ সক্ল ইর্ক ার গণ এলাক্ায় আবশ্যক্ েথে র্া বযবসা বা হভর্যযগুথল এক্ট  ট ক্া 

আবশ্যক্তা বাস্তবায়র্ ক্কর। হেমর্ট  বহুল জজজ্ঞাথসত রকের ওকয়বকেকজ বলা আকে, ইর্ক ার 

গণ এলাক্া বলকত হবাঝাকর্া  কব বযজিগত বাসস্থার্ োড়া সক্ল  করর হভতকরর স্থার্কক্, অি নাৎ 

সরক্াথর বা হবসরক্াথর বযবসার মাথলক্ার্াধীর্ বযবসাসমূ  এবং হভর্যযগুথল হেখাকর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা  র্ র্ োয়। োর মকধয রকয়কে ইর্ক ার থবকর্াের্ হভর্যযগুথল, ক্র্সা ন  ল, ইর্ক ার 

ক্রীড়া হেথ য়াম, থবকর্ােকর্র স্থার্, হরস্ ুকরন্ট, অথিস ভবর্, শ্থেং হসন্টার, মযথে হোক্ার্, 

িাকম নথস, রাি নর্ার স্থার্ এবং আবাথসক্ ভবকর্ সক্কলর বযব াকরর স্থার্। বযবসাসমূক র বযব াকরর 

জর্য মার্যষকক্ মাস্ক েরকত এবং ট ক্া গ্র ণ ক্রকত উৎসাথ ত ক্রার হোোর উেলভয এখাকর্ 

এবং এখাকর্।  

  

"গভর্ নর থ কসকব, আমার শ্ীষ ন অগ্রাথধক্ার  কলা থর্উ ইয়ক্নবাসীর স্বাস্থয এবং আমাকের অি নর্ীথতর 

স্বাস্থয সযরক্ষা, এবং এই অস্থায়ী বযবস্থাগুথল আমাকের থর্রােকে েুট র হমৌসযম োর ক্রকত থেকব," 

গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "সবার মকতা আথমও  তাশ্ হে আমাকের এই েে নাকয় আসকত  কয়কে, 

থবকশ্ষ ক্কর হেক তু আমাকের ক্াকে ট ক্া রকয়কে। আথম লাখ লাখ থর্উ ইয়ক্নবাসীকক্ ধর্যবাে 

জার্াকত চাই োরা সম্পূণ ন ট ক্া গ্র ণ ক্কর সটিক্ ক্াজট  ক্করকে। আমরা সবাই এই বযাোকর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-proof-full-vaccination-or-mask-requirement-businesses-and-venues&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011819511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FexsFmQuwanouE9EloLrmiZ9s3a9i5pQ5ZtN4Z7ZmkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F12.13-proof-of-vaccination-poster.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011829470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LBt22lj0wfASXnGmccCSEInMqFE5QlXcyHNS3Q680B4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F12.13-mask-mandate-poster.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011829470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=m9KQexI%2BpKyQ5fMdh7ntG9nOthILSqhtrfVdlcKcuGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F2.60-determination-12.10.21.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011839424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W5OaS3YijrlYRlnuyzWfmIMDJAaWJqu%2Bh8%2FilicKF00%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-action-address-winter-surge-and-prevent-business-disruption&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011839424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=G32KkzTd7Nee197vW2wBri7ToSL16u332Lsgm8WBj14%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fnode%2F13521&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011849397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sU3bt1PH%2BmxE%2FTo2jDVIhMfdy411whl8zEmzfwDGrDA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fnode%2F13521&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011849397%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sU3bt1PH%2BmxE%2FTo2jDVIhMfdy411whl8zEmzfwDGrDA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F12.13-proof-of-vaccination-poster.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011859355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rO%2BLA1J8ypm%2B4rMZyVOWWWfinJXWGzoGp5PVF298lsk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F12.13-mask-mandate-poster.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011859355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nt6pNHj%2B4FmOABBY4Ym5WUgh0FkKieQUmP13Vc7zebQ%3D&reserved=0


এক্সাকিই আথে এবং েথে অর্যরাও এট  অর্যসরণ ক্কর তা কল এই বযবস্থাগুথলর আর রকয়াজর্ 

 কব র্া।"  

  

এই ব ৃৎ েেকক্ষেট  গ ৃীত  কলা উকেখকোগয ও উচ্চ সংক্রমকণর ক্থমউথর্ট গুকলার জর্য 

হসন্টাস ন ির থ জজজ অযান্ড ক্করাল অযান্ড থরকভর্শ্কর্র (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) েরামকশ্ নর সাকি সঙ্গথত রক্ষা ক্রকত শ্ীতক্ালীর্ সংক্রমণ বজৃি হমাক্াকবলার 

জর্য হেক তু হে বযােী হক্াথভ -19 হক্স ও  াসোতাকল ভথতনর সংখযা বজৃি োকে। হেক র 

স্বাস্থয ক্থমশ্র্ার বাধযবাধক্তাগুকলা থর্থেনষ্ট ক্কর থেকয় এক্ট  থসিান্ত হ াষণা ক্করকের্।  

  

এই বযবস্থা 15 জার্যয়াথর, 2022 েে নন্ত ক্াে নক্র িাক্কব, এরের হে  বতনমার্ েথরথস্থথতর থভথত্তকত 

েযর্মূ নলযায়র্ ক্রকব, এবং এট  েুট র হমৌসযকম েখর্ ইর্ক ার হক্র্াক্া া, এক্ত্র  ওয়া এবং েুট র-

থিকমর গন্তকবয হবড়াকত হবথশ্ সময় বযয় ক্রা  কে তখর্ রশ্মকর্র এক্ট  সংকোজজত মাত্রা 

হোগ ক্রকব।   

  

ভারপ্রাপ্ত স্বাস্থ্ে কবমের্ার  াাঃ মোবর টি. িোম্বিি িম্বলর্, "এখর্ এই েেকক্ষে গ্র ণ েুট র 

সময় শ্ীতক্ালীর্ হক্াথভ -19 বজৃির হরাকধ অতযন্ত গুরুত্বেণূ ন। আের্াকের সক্কলই একক্ষকত্র 

অবোর্ রাখকত োকরর্: ট ক্া থর্র্, ইথতমকধয ট ক্া গ্র ণ ক্কর িাক্কল বযোর থর্র্ এবং মাস্ক 

েরুর্। আমরা জর্গণকক্ তাগাো থেজে হভর্যযগুথলর সাকি স কোথগতা ক্কর ইর্ক ার গণ 

এলাক্ায় এই র্তুর্ আবশ্যক্তাগুথল সমি নর্ ক্রুর্। এক্কত্র এট  োর ক্রকত আমাকের জর্য 

রকয়াজর্  কলা সক্কলর থর্কজর ক্াজট  ক্রা।"  

  

ক্ীভাকব বযবসা ও হভর্যযগুথল ট ক্ার রমাণ আবশ্যক্তা বা মাস্ক েরার আবশ্যক্তা বাস্তবায়র্ 

ক্রকত োরকব হস বযাোকর তকিযর জর্য, এখাকর্ বহুল জজজ্ঞাথসত রে হেখযর্।  

  

হক্াথভ -19 ট ক্া ও বযোর হ াজ থবর্ামূকলয হে বযােী থবস্তৃতভাকব োওয়া োকে। ক্াোক্াথে 

হক্ন্দ্রগুকলা খযুঁকজ থর্কত থর্উ ইয়ক্নবাসীরা vaccines.gov ওকয়বসাইক  হেকত োকরর্, তাকের জজে 

হক্া  থলকখ 438829 র্ম্বকর হ ক্স  ক্রকত োকরর্, অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বকর হিার্ ক্রকত 

োকরর্। হেক র েথরচালর্াধীর্ হক্াকর্া গণ ট ক্াোর্ হক্কন্দ্র অযােকয়ন্টকমন্ট থর্কত, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আথম থক্ হোগয (Am-I-Eligible) সাইক  থভজজ  ক্রকত োকরর্। এোড়াও থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা তাকের স্বাস্থযকসবা রোর্ক্ারী, ক্াউথন্টর স্বাস্থয থবভাগ, হি াকরল হোগযতাসম্পন্ন 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা িাকম নথসগুকলাকত হোগাকোগ ক্রকত োকরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা তাকের একক্সলথসয়র োস অিবা একক্সলথসওর োস প্লাস এখার্ হিকক্ সংগ্র  

ক্রকত োরকবর্। বযবসা রথতষ্ঠার্ ও হভর্যযগুকলা একক্সলথসয়র োস স্কযার্ার অযাে  াউর্কলা  

ক্কর থর্কত োকরর্—ো হেশ্বযােী হেকক্াকর্া বযবসা রথতষ্ঠাকর্র জর্য থবর্ামূকলয এবং েশ্ট রও 

হবথশ্ ভাষায় োওয়া োকব—এখাকর্।   

  

###  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011859355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HcGVHBEXSAYK0ByKbSMED8AUXpp8gt6I2hEMFP7N%2BFI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011859355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HcGVHBEXSAYK0ByKbSMED8AUXpp8gt6I2hEMFP7N%2BFI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fmmwr%2Fvolumes%2F70%2Fwr%2Fmm7030e2.htm&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011869305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Fmg2scM8e0QbpYmYL9%2FyQSpUCNWOh5GF31rmirzuPXk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2021%2F12%2F2.60-determination-12.10.21.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011869305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4amZxI%2BB6%2BI3Xk4cJBVnFprdsMgEiPA1BzTBqY1vLEw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fnode%2F13521&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011879252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=x42DlQkBzWtomB%2BMY%2FbWsFFxQAjhtleSiDtPGVkBtP8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011879252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NG%2F1jFaDCz7JrZ3xFSYsFa5I7ZDQPsZPKxUgJSm5VF8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011889208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Afr%2BCsyxWTbRXUCrmMw9qH%2B9jFi0k4%2BO0yweVlC2ThM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011889208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YVeId%2F15Tp2z5su7R5L5ObJTp5SqsdUAMdLbMQ3FLuk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011889208%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DTYNDiXmDhAdEttODlnZrCaO2dWm4NK6iXBagUqcSdQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-excelsior-pass-scanner%2Fid1552709177&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C496c26ad66cd4419884408d9be4c753a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750058011899162%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VP8d8mXYPxqN6qGMKGx8PPzQOJPLiQ3GpWVQqGPwDDM%3D&reserved=0
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