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গবন নয হাকর ীতকারীন বফস্তাযম্বক াভম্বন হযম্বে দ ুঃস্থ ফাবয ভাবরকম্বদয ভি নম্বন 

বনফ নাী আম্বদম্ব স্বাক্ষয কযম্বরন  

  

স্থানীয় যকাযগুবরম্বক বনম্ন আম্বয়য ফৃদ্ধ ও অক্ষভতা ফেক্তিম্বদয ম্পবিয কয 

ভওক ম্বপয হভয়াদ ফৃক্তদ্ধ নফায়ন কযায জনে যীম্বয উবস্থত িাকায আফেকতা যদ 

কযায অন ভবত হদয়  

  

এছাাও বনফ নাী আম্বদ রোফগুবরম্বক যীক্ষা কযায ক্ষভতা ফৃক্তদ্ধ ও বফরে কভাম্বনায 

জনে বনউ ইয়ম্বকনয নভ নায জনে হকাববড-19 যীক্ষা কযম্বত হেম্বেয ফাইম্বযয 

পোববরটে ফেফাম্বযয অন ভবত প্রদান কম্বয  

  

আইনবাম্বক ওম্বন বভটেিং আইম্বনয অধীম্বন প্রম্বয়াজনভম্বতা দযূফতী বভটেিং কযম্বত 

হদয়, মা 15 জান য়াবয হল ম্বফ  

  

গভর্ নর হোক আজকক একটি নর্র্ নোী আকেকল স্বোক্ষর ককরকের্ যো র্র্নমোর্ হকোনভড-19 

আক্রোকের ংখ্যো নর্স্তোকরর ময় ে ুঃস্থ র্োনশর মোনককের মর্ নকর্ োোযয করকর্। নর্র্ নোী 

আকেল স্থোর্ীয় রকোরগুনকক নর্ম্ন আকয়র র্দৃ্ধ ও অক্ষমর্ো র্যক্তিকের ম্পনির কর 

মওক কের হময়োে র্কৃ্তদ্ধ র্র্োয়র্ করোর জর্য লরীকর উপনস্থর্ র্োকোর আর্লযকর্ো রে করোর 

অর্ মনর্ হেয়।  

  

"আমরো এই লীর্কোীর্ নর্স্তোকরর োকর্ শোই করোর ময় আমোকের র্কর্কক ে ুঃস্থ 

প্রনর্কর্লীকের রক্ষো করকর্ ক োনর্য়োর র্যর্োর করনে," গবন নয হাকর ফম্বরন। "োজোর 

োজোর নর্ম্ন আকয়র র্দৃ্ধ র্যক্তি ও অক্ষমর্ো র্যক্তি যোরো ম্পনির কর মওক কের উপর 

নর্ভনরলী, র্োকের নর্কজহের র্োনশকর্ টিকক র্োকোর জর্য নর্কজকের স্বোস্থয ও নর্রোপিোকক 

ঝ ুঁ নকগ্রস্ত করকর্ ওয়ো উনির্ র্ো। এই আকেকলর দ্বোরো আনম স্থোর্ীয় রকোরগুনকক অর্ মনর্ 

নেক্তি হয র্োরো নর্কজকের নর্কর্ির্ো র্যর্োর ককর র্দৃ্ধকের হকোনভড19 হর্কক রক্ষো করকর্ পোরকর্, 

যোকের র্কর্কক হর্নল প্রকয়োজর্ র্োকের কর অর্যোনর্ নেকর্ পোরকর্, এর্ং এই লীর্কোক ে ুঃস্থ 

নর্উ ইয়কনর্োীকের র্োকের র্োনশ োরোকর্ নেকর্ র্ো।"  

  

গভর্ নকরর নর্র্ নোী আকেকল রকয়কে জর্স্বোস্থয রক্ষোয় ে ইটি অনর্নরি পেকক্ষপ হযকরু্ নর্উ ইয়কন 

হেি ওনমক্রর্ ভযোনরকয়ন্ট এর্ং আক্রোকের ংখ্যো র্কৃ্তদ্ধর নর্রুকদ্ধ শোই করকে। পরীক্ষো করোকর্োর 

র্নধ নর্ িোনেোর মকধয, গভর্ নর হোককর আকেল র্েপ্রোপ্ত নিনর্কযো যোর্করিনরগুনকক পরীক্ষো 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-111-declaring-disaster-emergency-state-new-york&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C373250baa05a4bfef68408d9c8ce3453%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761610239740232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=053QIqbi7ylXdIDayAcYY6ZVWvWnhfNwoWymTQvVzJg%3D&reserved=0


 

 

করোকর্োর ক্ষমর্োর মযো প্রলমকর্ নর্উ ইয়কনর্োীকের হকোনভড19 পরীক্ষোর জর্য হেকির 

র্োইকরর েযোননটি র্যর্োর করোর অর্ মনর্ প্রেোর্ ককর।  

  

পোলোপোনল, আকেলটি নর্উ ইয়কন হেি নকর্ি ও অযোকম্বনকক 15 জোর্ য়োনর পয নে 

প্রকয়োজর্মকর্ো েরূর্র্ী নমটিং করোর অর্ মনর্ প্রেোর্ ককর, যো হকেম্বকর পোল ওয়ো নর্নধমোোর 

োকর্ ঙ্গনর্পূর্ ন যো র্র্নমোকর্ অর্যোর্য রকোনর ংস্থোর জর্য প্রকযোজয আকে। আইর্টি রকোনর 

ংস্থোগুনকক েরূর্র্ী নমটিং করোর অর্ মনর্ প্রেোর্ ককর নকন্তু নমটিংকয়র নর্য়র্স্তু ককর জর্য 

উপভয করো আর্লযক ককর।  

  

গভর্ নকরর নর্র্ নোী আকেকলর অধীকর্, স্থোর্ীয় রকোর স্বয়ংক্তক্রয়ভোকর্ 2021 োক হর্নর্নেি পোওয়ো 

ক ম্পনির মোনককের জর্য 2022 োকর হর্নর্নেি র্র্োয়র্ করকর্ পোকর, যনে র্ো স্থোর্ীয় 

রকোকরর এমর্ নর্শ্বো করোর কোরর্ র্োকক হয র্যক্তিটি র্োর প্রোর্নমক টিকোর্ো পনরর্র্নর্ ককরকে, 

েনক আকরকজর্ মোনক হযোগ ককরকে, ম্পনিটি র্রু্র্ মোনককর কোকে স্তোের ককরকে, 

অর্র্ো মোরো হগকে।  
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