
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/9/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভম্বের প্রবি সাড়াদাম্বর্র র্িুর্ পর্ নায়: বর্উ ইয়কনম্বক বর্রাপদ, উন্মুক্ত ও সামম্বর্র 

বদম্বক অগ্রগামী রাখার জর্ে গভর্ নর হ াকম্বলর েীিকালীর্ টুলবকট হ াষণা  

  

10 হেব্রুয়াবর হিম্বক শুরু কম্বর হেটিোপী িেিসা প্রবিষ্ঠার্গুম্বলাম্বি ভিম্বর্র হভিম্বর 

মাস্ক পরা িা টটকা গ্র ম্বণর িাধ্েিাধ্কিা িুম্বল হর্ওয়া  ম্বি, িেিসা প্রবিষ্ঠার্, স্থার্ীয় 

সরকার, ও কাউবিগুম্বলার জর্ে এটট ঐচ্ছিক িাকম্বি  

  

 াসপািাল, র্াবস নিং হ াম, আশ্রয়ম্বকন্দ্র, পবরি র্ ও অর্োর্ে সিংবিষ্ট প্রবিষ্ঠাম্বর্ মাস্ক 

পরার িাধ্েিাধ্কিা বিদেমার্ িাকম্বি  

  

সু্কলগুম্বলাম্বি মাস্ক পরা সম্পবকনি িাধ্েিাধ্কিা ি াল িাকম্বি এিিং মধ্ে-েীম্বির ছুটটর 

পম্বর, জর্স্বাস্থে োটার উপর বভবি কম্বর, মাম্বচনর শুরুম্বি পুর্মম নলোয়র্ করা  ম্বি  

  

স্বাস্থেম্বসিা, িেিসা ও শ্রম খাম্বির হর্িৃিৃন্দ গভর্ নর হ াকম্বলর বিজ্ঞার্সম্মি প্রমাণবভবিক 

হকাবভে-19 সাড়াদাম্বর্র প্রেিংসা কম্বরম্বছর্  

  

গভর্ নর হ াকম্বলর উপস্থাপর্াটট এখাম্বর্ হদখুর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্নকক্ থর্রাপদ, উনু্মক্ত ও সামকর্র থদকক্ অগ্রগামী রাখার 

লক্ষ্য থর্কয়, ম ামারীর র্তুর্ পর্ নাকয়র জর্য থর্উ ইয়কক্নর র্তুর্ শীতক্ালীর্ টুলথক্ট হ াষণা 

ক্করকের্। এই শীতক্ালীর্ টূলথক্কট পাাঁচটট প্রধার্ থিষকয়র উপর হজার হদয়া  কে: সিকচকয় 

ঝুাঁ থক্পূণ ন থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর সুরথক্ষ্ত রাখা, টটক্া ও িুস্টার গ্র ণ িৃদ্ধি ক্রা, আমাকদর স্বাস্থ্যকসিা 

িযিস্থ্াকক্ শদ্ধক্তশালী ক্রা, স্থ্ার্ীয় হর্তৃিৃকের ক্ষ্মতায়র্, এিং হক্াথভকের দী নকময়াদী প্রভাকির 

সম্মুখীর্  ওয়া িযদ্ধক্তকদর স ায়তা ক্রা।  

  

"এই ম ামারীর প্রথত আমাকদর সাড়াদাকর্র এক্টট র্তুর্ পর্ নায় শুরুর এই সমকয় আমার শীষ ন 

অগ্রাথধক্ার  কলা আমরা র্াকত থর্উ ইয়ক্নকক্ থর্রাপদ, উনু্মক্ত ও সামকর্র থদকক্ অগ্রগামী রাখকত 

পাথর তা থর্দ্ধিত ক্রা," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "আথম স্বাস্থ্যকসিা ক্মীকদর, িযিসা 

প্রথতষ্ঠাকর্র মাথলক্কদর এিং সাধারণ থর্উ ইয়ক্নিাসীকদরকক্ ধর্যিাদ জার্াকত চাই র্ারা ওথমক্রর্ 

সংক্রমণ িৃদ্ধির সমকয় মাস্ক পথরধার্ ক্কর এিং টটক্া গ্র ণ ক্কর দাথয়ত্বিার্ আচরণ ক্করকের্। 

থক্ন্তু এ িযাপাকর ভুল ক্রার হক্াকর্া সুকর্াগ হর্ই: র্থদও আমরা সটিক্ থদকক্ এথগকয় র্াদ্ধে, এই 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2F020922_COVID_Deck.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294319836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VnD3E9Vb14NMDlclloyXpu%2B1qj5RdIjoGniXF7PUJQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2F020922_COVID_Deck.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294319836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VnD3E9Vb14NMDlclloyXpu%2B1qj5RdIjoGniXF7PUJQ%3D&reserved=0


ম ামারী এখকর্া হশষ  য়থর্ এিং আমাকদর র্তুর্ শীতক্ালীর্ টুলথক্ট আমাকদরকক্ সামকর্ 

এথগকয় র্াওয়ার পি হদখাকি।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল হ াষণা ক্করকের্ হর্ িৃ স্পথতিার, 10 হেব্রুয়াথর হিকক্ শুরু ক্কর হস্টটিযাপী 

িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলাকত ভিকর্র হভতকর মাস্ক পরা িা টটক্া গ্র কণর িাধযিাধক্তা তুকল হর্ওয়া 

 কি, এিং িযিসা প্রথতষ্ঠার্, স্থ্ার্ীয় সরক্ার, ও ক্াউথিগুকলার জর্য এই থর্য়ম প্রকয়াগ ক্রা 

ঐদ্ধেক্  কয় র্াকি। এই থর্য়ম, র্া হস্টটিযাপী আক্রাকের সংখযা িৃদ্ধি পাওয়ায় 10 থেকসম্বর 

তাথরকখ এক্টট সামথয়ক্ পদকক্ষ্প থ কসকি িাস্তিায়র্ ক্রা  কয়থেল, শীতক্ালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধি 

এিং ওথমক্রর্ ভযাথরকয়ি দ্বারা আক্রাকের সংখযা িৃদ্ধি হমাক্াকিলায় ক্ার্ নক্র ভূথমক্া হরকখকে। 

আক্রাকের সংখযা থর্ম্নগামী  ওয়ায় এিং  াসপাতাকল ভথতনর সংখযা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় হস্টটিযাপী 

এই সামথয়ক্ িযিস্থ্া চাল ুরাখার আর প্রকয়াজর্ হর্ই। ক্াউথি, থসটট, ও িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলা 

থর্কজরা চাইকল মাস্ক পরা অিিা টটক্া গ্র কণর থর্য়ম চাল ুরাখকত পারকি।  

  

হক্াথভে-19 এর থিস্তাকরর থিরুকি লড়াইকয় মাস্ক এক্টট অথত গুরুত্বপূণ ন  াথতয়ার থ কসকি রকয় 

হগকে, এিং থর্থদনষ্ট থক্েু উচ্চ- র্কত্বর পথরকিকশ মাস্ক পরার িাধযিাধক্তা ি াল িাক্কি। স্বাস্থ্য 

থিভাগ (Department of Health) ও অর্যার্য সংথিষ্ট হস্টট সংস্থ্াগুকলা দ্বারা থর্য়থিত সক্ল 

স্বাস্থ্যকসিা প্রদাকর্র স্থ্াকর্ মাস্ক পরা আিশযক্ িাক্কি। র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তিয়স্ক হসিাকক্ন্দ্র, 

সংকশাধর্ হক্ন্দ্র, থেকটর্শর্ হসিার, গৃ  ীর্কদর আশ্রয়কক্ন্দ্র, এিং  করায়া সথ ংসতার 

ভুক্তকভাগীকদর আশ্রয়কক্ন্দ্র, গণপথরি র্ ও পথরি র্  ািগুকলা, এিং হসইসাকি হের্, থিমার্ ও 

থিমার্িেকরও হেোকরল থিথধমালা অর্ুর্ায়ী মাস্ক পরার িাধযিাধক্তা ি াল িাক্কি।  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল মাকচনর শুরুকত মাস্ক পরার িাধযিাধক্তা মূলযায়র্ ক্রার হ াষণা 

থদকয়কের্ র্াকত থশক্ষ্ািীকদর সরাসথর উপথস্থ্ত  কয় ও হশ্রথণক্কক্ষ্ থশক্ষ্াগ্র ণ থর্দ্ধিত ক্রা র্ায়। 

জর্স্বাস্থ্য সংক্রাে োটা, হর্মর্ প্রথত 100,000 জর্ িাথসোর মকধয আক্রাকের সংখযা, 

 াসপাতাকল ভথতনর  ার, টটক্াগ্র কণর  ার, বিথিক্ প্রিণতা ও থশশুকদর  াসপাতাকল ভথতন  ওয়া 

ইতযাথদর মকতা গুরুত্বপূণ ন হমটেক্সমূক র থভথিকত এই মূলযায়র্ সম্পন্ন ক্রা  কি। মধযশীকতর 

েুটটর আকগই K-12 হশ্রথণর প্রকতযক্ থশক্ষ্ািীর জর্য দুইটট ক্কর হটস্ট থক্ট থিতরণ ক্রার, এিং 

পরিতী সপ্তাক  থশক্ষ্ািীরা সু্ককল থেকর আসকল থিতরণ অিযা ত রাখার পথরক্ল্পর্া ইকতামকধয 

চলমার্ রকয়কে। এই সমকয়, থশক্ষ্ািী ও থশক্ষ্ক্কদর থর্রাপদ রাখার জর্য থশক্ষ্ক্ ও িািা-মাকয়কদর 

মতামত থর্কয় প্রািথমক্ থদক্থর্কদনশর্ার িযাপাকর ক্াজ ক্রার জর্য গভর্ নর হ াক্ল স্বাস্থ্য 

থিভাগকক্ থর্কদনশ থদকয়কের্।  

  

ম ামারীর এক্টট র্তুর্ পর্ নায় শুরু  ওয়ার এই সমকয় থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর থর্রাপদ রাখকত গভর্ নর 

হ াক্ল এক্টট র্তুর্ শীতক্ালীর্ টুলথক্ট উকন্মাচর্ ক্করকের্। এই টুলথক্কট হর্সি প্রকচষ্টা 

অেভুনক্ত রকয়কে:  

  

1. সিকচকয় ঝুাঁ থক্পূণ নকদরকক্ সুরথক্ষ্ত রাখা  

2. টটক্া, িুস্টার ও পরীক্ষ্া ক্রাকর্ার হক্ষ্কে অযাকেস িৃদ্ধি ক্রা  

3. স্বাস্থ্য িযিস্থ্াকক্ শদ্ধক্তশালী ক্রা  

4. স্থ্ার্ীয় হর্তৃিৃকের ক্ষ্মতায়র্ ক্রা  



5. হক্াথভকের দী নকময়াদী প্রভাকির সম্মুখীর্  ওয়া থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর স ায়তা ক্রা  

  

সিম্বচম্বয় ঝুুঁ বকপমণ নম্বদর সুরবিি রাখা  

  

র্াকদর প্রকয়াজর্ রকয়কে তারা র্াকত অযাকেস ক্রকত পাকরর্ তা থর্দ্ধিত ক্রকত থর্উ ইয়ক্ন হস্টট 

মাস্ক ও হটস্ট থক্ট সংগ্র  ক্কর হসগুকলা থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর মকধয থিতরণ ক্রা অিযা ত রাখকি। 

হস্টকটর হটস্ট থক্কটর মজকুদ 92 থমথলয়র্ হটস্ট থক্ট রকয়কে। সু্কলগুকলাকত 14.2 থমথলয়র্ হটস্ট 

থক্ট থিতরণ ক্রা  কয়কে এিং প্রকয়াজর্ অর্ুর্ায়ী আকরা হটস্ট থক্ট থিতরণ ক্রা অিযা ত 

িাক্কি। র্াথস নং হ ামগুকলাকত 4.2 থমথলয়র্ হটস্ট থক্ট, প্রাপ্তিয়স্ক হসিাকক্ন্দ্র/জর্সমাগকমর 

েযাথসথলটটগুকলাকত 2.4 থমথলয়র্, এিং ক্াউথিগুকলাকত 4 থমথলয়র্ হটস্ট থক্ট থিতরণ ক্রা 

 কয়কে।  

  

র্াথস নং হ ামগুকলাকত 1.28 থমথলয়র্ মাস্ক থিতরণ ক্রা  কয়কে এিং ক্াউথিগুকলাকত 5.5 থমথলয়র্ 

মাস্ক থিতরণ ক্রা  কয়কে।  

  

র্াথস নং হ ামগুকলাকত থভদ্ধজটরকদর জর্য থর্য়ম-ক্ার্ুর্ ি াল িাক্কি। থভদ্ধজটরকদরকক্ অিশযই 

থভদ্ধজকটর 24  ণ্টার মকধয সম্পন্ন ক্রা পরীক্ষ্ার হর্কগটটভ েলােকলর প্রমাণ হদখাকত  কি এিং 

মাস্ক পরা িাধযতামূলক্ িাক্কি।  

  

থশক্ষ্ািীকদর জর্য হটস্টগুকলা িযাপক্ভাকি লভয ক্রা  কি র্াকত K-12 হশ্রথণর থশক্ষ্ািীরা দুইটট 

হটস্ট থক্ট থর্কয় মধযশীকতর েুটটর জর্য িাথড়কত থেকর হর্কত পাকর।  

  

টটকা, িুোর ও পরীিা করাম্বর্ার হিম্বে অোম্বেস িৃচ্ছি করা  

  

• উপর্ুক্ত সি থর্উ ইয়ক্নিাসী র্াকত তাকদর থর্কজকদর জর্য ও তাকদর সোর্কদর 

জর্য প্রিম, থদ্বতীয় ও তৃতীয় হোজ অযাকেস ক্রকত পাকরর্ তা থর্দ্ধিত ক্রকত 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর গণটটক্াদার্ ও পরীক্ষ্া হক্ন্দ্রগুকলা চালু িাক্কি।  

• হস্টকটর #VaxForKids পপ-আপ ক্ম নসূথচ সম্প্রসারকণর ক্াজ অিযা ত রকয়কে, 

আজ 63টট র্তুর্ সাইট স্থ্াপর্ ক্রা  কয়কে এিং এখর্ পর্ নে 193টট সাইট স্থ্াপর্ 

ক্রা  কয়কে। এই প্রকচষ্টা পথরিারগুকলার জর্য টটক্াগ্র ণ সুথিধাজর্ক্ ও 

অযাকেসকর্াগয ক্কর তুলকত টটক্াকক্ স্থ্ার্ীয় সু্কল, ক্থমউথর্টট হসিার, ও োম নাস ন 

মাকক্নকটর মকতা গেিযস্থ্লগুকলাকত সরাসথর িািা-মা, অথভভািক্, এিং তাকদর 

সোর্কদর  াকতর র্াগাকল থর্কয় আসকে।  

• থর্উ ইয়ক্ন হস্টট 5 িেকরর ক্ম িয়সী থশশুকদর জর্য চালু  কত র্াওয়া োইজার-

িাকয়াএর্কটক্ টটক্া চালুর জর্য সদ্ধক্রয় প্রস্তুথত গ্র ণ ক্রকে।  

• থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর ক্াকে টটক্া সম্পকক্ন ভাকলা, থিজ্ঞার্-থভথিক্ তিয হপ ৌঁকে 

হদয়ার জর্য হস্টকটর শদ্ধক্তশালী থশক্ষ্ামূলক্ প্রকচষ্টা চলমার্ রকয়কে র্ার মকধয 

প্রচথলত থিজ্ঞাপকর্র মাধযকম , থেদ্ধজটাল ও মাথমথমথেয়া ক্যাকম্পইকর্র মাধযকম, 

এিং SMS হটেট হমকসদ্ধজং, হরাকিা-ক্থলং, ও একেলথসয়র পাস হিকক্ পুশ 

থিজ্ঞথপ্ত দ্বারা সরাসথর হমকসদ্ধজং প্রকচষ্টার মাধযকম এটট চলমার্ রকয়কে।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqlyWSnJhV8A&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294319836%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0wHDzYhP%2FeO78juhW7PHQcSWW5Sd3eTfkutQe%2FXu8Lc%3D&reserved=0


• থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর হক্াথভে-19 পরীক্ষ্া ক্রাকর্ার হক্ষ্কে অযাকেস প্রদার্ ক্রকত 

হস্টকটর পথরচালর্াধীর্ ও হস্টকটর অংশীদাথরত্ব িাক্া 61টট পরীক্ষ্া হক্কন্দ্রর 

সিগুকলা হখালা িাক্কি।  

• এোড়াও হস্টকটর প্রথতটট অঞ্চকল হস্টটিযাপী 1,800 সাইকট পরীক্ষ্া ক্রাকর্ার সুকর্াগ 

িযাপক্ভাকি লভয িাক্কি।  

  

স্বাস্থেম্বসিা িেিস্থাম্বক েচ্ছক্তোলীকরণ  

  

স্বল্পতার সমসযা সমাধার্ ক্রকত, ক্মীকদর র্মর্ীয়তা িৃদ্ধির জর্য থর্ি না ী আকদশ 4 ক্ার্ নক্র 

িাক্কি। প্রকয়াজর্ অর্ুর্ায়ী ক্মী চাথ দা পূরণ ক্রকত পারার জর্য র্যাশর্াল গােনকদর প্রথশক্ষ্ণ 

প্রদার্ ক্রাও অিযা ত িাক্কি।  

  

গভর্ নকরর শীতক্ালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধি থিষয়ক্ পথরক্ল্পর্া 2.0-এর অংশ থ কসকি, হস্টট ইকতামকধয 

এথর ক্াউথিকত র্ুক্তরাকের সামথরক্  াসপাতাকলর সাকপাটন টটম হিকক্ 20-সদকসযর হমথেকক্ল 

থিকশষজ্ঞ দল, থসরাথক্উকস SUNY আপকস্টকট 35-সদকসযর এক্টট দল, NYC-এ 50টট স  হস্টকটর 

থিথভন্ন অঞ্চকল 92টট র্তুর্ অযামু্বকলন্স টটম, এিং স্ট্রং হমকমাথরয়াল  াসপাতাল (Strong 

Memorial Hospital)-এ প্রথতরক্ষ্া থিভাগ (Department of Defense) হিকক্ 20 জর্ সদকসযর দুইটট 

হমথেকক্ল থিকশষজ্ঞ দল (MST) থর্র্ুক্ত ক্করকে।  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল তার 2022 সাকলর হস্টট অি দযা হস্টট ভাষকণ এিং 2023 অি নিেকরর 

িাকজকট স্বাস্থ্যকসিা িযিস্থ্াকক্ শদ্ধক্তশালী ক্রার জর্য থিথর্কয়াকগর রূপকরখা তুকল ধকরকের্। পাাঁচ 

িেকরর মকধয স্বাস্থ্যকসিা খাকতর ক্মীদল থিশ শতাংশ িৃদ্ধি ক্রার জর্য 10 থিথলয়র্ েলার 

থিথর্কয়াগ ক্রা  কি। স্বাস্থ্যকসিা ক্মীকদর  াথরকয় র্াওয়া িন্ধ ক্রকত হিতর্ ও হিার্াকসর জর্য 4 

থিথলয়র্ েলার থিথর্কয়াগ ক্রা  কি। মূলধর্ পথরক্ল্পর্ার মাধযকম 1.6 থিথলয়র্ েলার থিথর্কয়াগ 

ক্রা  কি।  

  

স্থার্ীয় হর্িৃিৃম্বন্দর িমিায়র্ করা  

  

গভর্ নর হ াক্কলর আজকক্র হ াষণাটট হক্াথভে-19 এর থিরুকি লড়াইকয়র জর্য হস্টকটর গৃ ীত 

পদকক্ষ্পগুকলা সম্পকক্ন স্থ্ার্ীয় হর্তৃিৃকের সকে পরামশ ন ক্রার পকর প্রদার্ ক্রা  কয়কে।  

  

হকাবভম্বের দী নম্বময়াদী প্রভাম্বির সম্মুখীর্  ওয়া বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর স ায়িা করা  

  

• গত িৃ স্পথতিার, হস্টকটর স্বাস্থ্য থিভাগ দী নকময়াদী হক্াথভে থিষকয় এক্টট 

থিকশষজ্ঞ হোরাম আকয়াজর্ ক্কর এিং 2,000 এরও হিথশ িযদ্ধক্ত এই আকলাচর্া 

হদখার জর্য থর্িন্ধর্ ক্করথেকলর্। আকলাচক্কদর মকধয থিকশষজ্ঞ, থিথর্থশয়ার্, 

সমাজ থিজ্ঞার্ী, হরাগী ও পরামশ নদাতারা অেভুনক্ত থেকলর্ র্ারা থর্কজকদর 

অথভজ্ঞতা, দক্ষ্তা, ও অেদৃনটষ্ট হশয়ার ক্করকের্।  

• এই আকলাচর্া, এিং হসই সাকি থিভাগটটর দ্বারা অিযা ত রাখা মকর্াকর্াগ ও 

অধযয়র্ হস্টকটর সাড়াদার্ প্রকচষ্টাকক্ অিথ ত রাখকি হর্টট দী নকময়াদী হক্াথভকে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-testing&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GZoDtCx1Fv4i2lcmzr67LXUlxPlSRgu5H5%2B%2FbPcdVPc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Ffind-test-site-near-you&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=j5l%2FAVvHyP5VlM8qB5840bOZccX3qX1e9GPp1NaHxgc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fexecutive-order%2Fno-4-declaring-statewide-disaster-emergency-due-healthcare-staffing-shortages-state&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vZVnforxkhoW%2BBArpKP48piKBbK7oZnXmIFRhAPnMTM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-partnership-between-nys-department-health-and-new-york-national&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WCydV5np1VTloBvVEcTaNHqU5QVNEL%2Fpj365eeSHjlo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-winter-surge-plan-20&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3Myew6J1tBX6lA5Bt6F%2BxksxAn8cw%2FyrEG16I7K2pjw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-additional-support-federal-government-provide-military-medical-teams&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pfjRzVZsWgR7Rvi2pyFfKNDaAHqrOODVGxyW8wr3Jis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-additional-support-federal-government-provide-military-medical-teams&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pfjRzVZsWgR7Rvi2pyFfKNDaAHqrOODVGxyW8wr3Jis%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-and-new-york-state-department-health-announce-expert-consortium-address-long&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C88db1e9c68f448b9935408d9ebfa4dcd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637800283294476035%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HorPxU4WCdmVvY17oEoGaF%2BCp41KJqKCKnZxTCejmKk%3D&reserved=0


আক্রাে থর্উ ইয়ক্নিাসীকদর পাশাপাথশ তাকদর পথরচর্ নায় থর্র্ুক্ত িাক্া স্বাস্থ্যকসিা 

প্রদার্ক্ারীকদর স ায়তা ক্রার জর্য থিকিচয র্ীথতমালা, থর্য়িণমূলক্ ও ক্ম নসূথচ 

সংক্রাে থিকিচর্াকক্ সম্প্রসারণ ক্রকি।  

  

হেম্বটর স্বাস্থে কবমের্ার ে. মোবর টট. িোম্বসট িম্বলর্: "ম ামারীর প্রথতটট পর্ নাকয়, এিং 

ওথমক্রকর্র আথিভনাি  টার পর হিকক্, স্বাস্থ্য থিভাগ হস্টকটর োটার থভথিকত পথরচাথলত হক্াথভে-

19 এর প্রথত সাড়াদার্ সম্পকক্ন অিথ ত রাখার জর্য থিজ্ঞার্সম্মত পর্ নকিক্ষ্ণ অিযা ত হরকখকে। 

আজ আমরা আমাকদর লড়াইকয় এক্টট সংক্টপূণ ন মু কূতন একস হপ ৌঁকেথে হর্খাকর্ িযিসা 

প্রথতষ্ঠার্, হরকস্তারা াঁ এিং ভিকর্র হভতকর জর্সমাগকমর অর্যার্য স্থ্াকর্র জর্য টটক্াগ্র কণর প্রমাণ 

হদখাকর্া ও মাস্ক পরার িাধযিাধক্তা হশষ  কয় র্াকি। শীতক্ালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধির গথত ক্মকত 

িাক্ার এই সমকয়, টটক্া ও িুস্টার হোজ গ্র ণ ক্রাটা আমরা হর্ অগ্রগথত অজনর্ ক্করথে তা 

অিযা ত রাখার জর্য অথত গুরুত্বপূণ ন ভূথমক্া রাখকি, এিং থশশুকদরকক্ থর্রাপকদ সু্ককল রাখা এিং 

গণপথরি র্ ও অর্যার্য জর্াক্ীণ ন পথরকিকশ সিাইকক্ থর্রাপদ রাখার জর্য মাস্ক পথরধার্ ক্রা 

সিকচকয় গুরুত্বপূণ ন থ কসকি রকয় হগকে। এই োটা মূলযায়র্ অিযা ত রাখার পাশাপাথশ থিভাগটট 

হক্াথভকের দী নকময়াদী প্রভাকির থশক্ার  ওয়া িযদ্ধক্তকদর প্রকয়াজর্ীয় স ায়তা থর্দ্ধিত ক্রার 

প্রথতও র্জর থদকে।"  

  

বিজম্বর্স কাউচ্ছিল অি বর্উ ইয়কন হেট (Business Council of New York State)-এর 

হপ্রবসম্বেি ও CEO ব িার বিম্বসটট িম্বলর্, "হর্ক তু জর্স্বাকস্থ্যর সুরক্ষ্া আমাকদর শীষ ন 

অগ্রাথধক্ার থ কসকি রকয় হগকে, হক্াথভকের মাো প্রথতথর্য়ত পথরিতনর্  ওয়ার থিষয়টট হস্টকটর 

র্ীথতমালায় প্রথতেথলত  ওয়া থর্দ্ধিত ক্রকত গভর্ নকরর প্রকচষ্টার জকর্যও আমরা 

কৃ্তজ্ঞ। ম ামারী চলাক্ালীর্ সময়জকুড় থর্কয়াগক্তনারা তাকদর ক্ম নচারী ও গ্রা ক্কদর থর্রাপিা 

থর্দ্ধিত ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় থর্রাপিা সংক্রাে সতক্নতামূলক্ পদকক্ষ্প গ্র ণ ক্করকের্ এিং 

হস্টট ও হেোকরল থর্কদনশর্া অর্ুসরণ ক্করকের্। আমরা আশা ক্থর র্তুর্ র্ীথতমালা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকদরকক্ এখকর্া ম ামারীর প্রভাি হিকক্ হসকর উিকত িাক্া িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলার প্রথত 

সমি নর্ অিযা ত রাখকত উৎসাথ ত ক্রকি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট অোম্বসাবসম্বয়ের্ অি কাউবিস (New York State Association of 

Counties)-এর হপ্রবসম্বেি মাি না সাওয়ারম্বি িম্বলর্, "হস্টটিযাপী মাস্ক পরার আকদশ তুকল 

হর্য়া এিং হক্াথভে-19 প্রথতকরাকধর পদকক্ষ্কপর িযাপাকর স্থ্ার্ীয়কদর থসিাে-গ্র কণর অর্ুমথত 

হদয়ার জর্য গভর্ নর ক্যাথি হ াক্কলর থসিােকক্ আমরা সাধুিাদ জার্াই। স্থ্ার্ীয় হর্তৃিৃে ও স্বাস্থ্য 

ক্ম নক্তনাকদর িৃ ৎ পথরসকর জর্সাধারকণর স্বাস্থ্য ও থর্রাপিা থর্দ্ধিত ক্রার জর্য প্রথশক্ষ্ণ ও 

জর্স্বাস্থ্য সংক্রাে থিকশষ দক্ষ্তা রকয়কে। স্বাভাথিক্ অিস্থ্ার থদকক্ এথগকয় র্াওয়ার হর্কক্াকর্া 

পদকক্ষ্প আমাকদর িাথসো ও িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলার জর্য এক্টট ভাকলা পদকক্ষ্প র্ারা প্রায় দুই 

িের ধকর একক্ অপরকক্ সুরথক্ষ্ত রাখকত অকর্ক্ হিথশ সংগ্রাম ক্কর হগকের্। এই ম ামারী 

চলাক্ালীর্ সমকয় পরীক্ষ্া, টটক্াদার্ ও জরুথর অিস্থ্া থর্য়িকণ স ায়তা স  গভর্ নর হ াক্কলর 

জর্স্বাস্থ্য থিষয়ক্ পদকক্ষ্পগুকলার ক্িা আমরা স্বীক্ার ক্রথে এিং অর্য িযিসাথয়ক্ থিথধথর্কষধ 

িাস্তিায়র্ ক্রা োড়াই এই সংক্রমকণর হেউকক্ হমাক্াকিলার জর্য থতথর্ হর্ পদকক্ষ্পসমূ  গ্র ণ 

ক্করকের্ হসজর্য কৃ্তজ্ঞতা প্রক্াশ ক্রথে। এখর্ আমরা সংক্রামক্ হরাগ থর্য়িকণর থিষয়টট 

ক্াউথিগুকলাকত থেকর আসার সুকর্াগকক্ স্বাগত জার্াদ্ধে।"  



  

পাটনর্ারবেপ ের বর্উ ইয়কন বসটট (Partnership for New York City)-এর হপ্রবসম্বেি ও 

CEO কোিবরর্ উইল্ড িম্বলর্, "ক্ম নস্থ্কল মাস্ক পরার আকদশ তুকল হদয়ার জর্য গভর্ নর হ াক্কলর 

থসিাে অথেসগুকলাকত ক্ম নচারীকদর থেকর আসাকক্ উৎসাথ ত ক্রকি এিং থসটটর অি ননর্থতক্ 

পুর্রুিার ত্বরাথিত ক্রকি। এটট এক্টট সটিক্ থসিাে।"  

  

বিচ্ছল্ডিং এন্ড কর্স্ট্রাকের্ হেেস কাউচ্ছিল অি হগ্রটার বর্উ ইয়কন (Building and 

Construction Trades Council of Greater New York)-এর হপ্রবসম্বেি গোবর লা-িারিারা 

িম্বলর্, "মাস্ক সংক্রাে আকদশটট থর্উ ইয়কক্নর ক্ম নজীিী পুরুষ ও মথ লাকদরকক্ জর্স্বাস্থ্য 

সংক্কটর সিকচকয় অথর্দ্ধিত ও অথস্থ্থতশীল মু তূ নগুকলাকত থর্রাপদ ও সুস্থ্ রাখকত সা ার্য 

ক্করকে। িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলার জর্য ভিকর্র হভতকর মাস্ক পরার আকদশ থশথিল ক্কর হদয়াটা 

থর্উ ইয়কক্নর পুর্রুিাকরর জর্য এক্টট ভাকলা লক্ষ্ণ, ক্ারণ এটট হস্টটিযাপী হক্াথভে-19 

আক্রাকের সংখযা ক্কম র্াওয়ার এিং আশা ক্রা র্ায় ম ামারীর গথত ক্কম র্াওয়ার প্রতযক্ষ্ 

েলােল থ কসকি একসকে। এই অথর্দ্ধিত সময়গুকলাকত থর্উ ইয়ক্নকক্ পথরচালর্া ক্রার হক্ষ্কে 

তার সুথচথেত ও থস্থ্থতশীল হর্তৃকত্বর জর্য আমরা গভর্ নর হ াক্কলর প্রথত কৃ্তজ্ঞ।"  

  

বর্উ ইয়কন হেম্বটর AFL-CIO-এর হপ্রবসম্বেি মাবরও বসম্বলম্বিা িম্বলর্, "আজকক্র হ াষণার 

আকলাকক্, ক্ার্ নক্র িাক্া সরক্াথর ক্ম নচারীকদর থর্রাপিা ও স্বাস্থ্য আইর্ (Public Employee 

Safety and Health Act) এিং থর্উ ইয়ক্ন থ করা অযাক্ট (New York HERO Act) স  হস্টকটর 

আইকর্র অধীকর্ থর্কয়াগক্ারীকদর দায়দাথয়ত্ব িাক্ার থিষয়টট থর্দ্ধিত ক্রায় আমরা গভর্ নরকক্ 

ধর্যিাদ জার্াই। এসি আইর্ ক্মী ও জর্সাধারকণর সুরক্ষ্ার জর্য থর্রাপিা প্রকটাক্ল প্রথতষ্ঠা 

ক্করকে। মাস্ক পরার আকদকশর অর্ুপথস্থ্থতকত, সামকর্র সময়গুকলাকত, র্িার্ি সুরক্ষ্া ক্ার্ নক্র 

ক্রা থর্দ্ধিত ক্রকত থর্কয়াগক্ারীকদর অিশযই তাকদর ক্ম নচারীকদর সকে থর্কয় ক্াজ ক্রা চাথলকয় 

হর্কত  কি।"  

  

বর্উ ইয়কন হেট হরস্টুম্বরি অোম্বসাবসম্বয়ের্ (New York State Restaurant Association)-এর 

হপ্রবসম্বেি ও CEO হমবলসা হেইসচুট িম্বলর্, "হর্ক তু জর্স্বাকস্থ্যর সুরক্ষ্া আমাকদর শীষ ন 

অগ্রাথধক্ার থ কসকি রকয় হগকে, হক্াথভকের মাো প্রথতথর্য়ত পথরিতনর্  ওয়ার থিষয়টট হস্টকটর 

র্ীথতমালায় প্রথতেথলত  ওয়া থর্দ্ধিত ক্রকত গভর্ নকরর প্রকচষ্টার জকর্যও আমরা 

কৃ্তজ্ঞ। ম ামারী চলাক্ালীর্ সময়জকুড় থর্কয়াগক্তনারা তাকদর ক্ম নচারী ও গ্রা ক্কদর থর্রাপিা 

থর্দ্ধিত ক্রকত প্রকয়াজর্ীয় থর্রাপিা সংক্রাে সতক্নতামূলক্ পদকক্ষ্প গ্র ণ ক্করকের্ এিং 

হস্টট ও হেোকরল থর্কদনশর্া অর্ুসরণ ক্করকের্। আমরা আশা ক্থর র্তুর্ র্ীথতমালা থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকদরকক্ এখকর্া ম ামারীর প্রভাি হিকক্ হসকর উিকত িাক্া িযিসা প্রথতষ্ঠার্গুকলার প্রথত 

সমি নর্ অিযা ত রাখকত উৎসাথ ত ক্রকি।"  

  

বরম্বটইল কাউচ্ছিল অি বর্উ ইয়কন হেট (Retail Council of New York State)-এর 

হপ্রবসম্বেি ও CEO হমবলসা ও'কর্ার িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল গত ক্কয়ক্ সপ্তাক  থর্উ 

ইয়ক্নিাসীকদর স্বাস্থ্য ও থর্রাপিাকক্ অগ্রাথধক্ার থদকয়কের্, এিং এক্ই সমকয় থতথর্ থর্উ ইয়কক্ন 

হক্াথভে-19 এর 'শীতক্ালীর্ সংক্রমণ িৃদ্ধি'-র সমকয় অি নর্ীথতকক্ উনু্মক্ত রাখার গুরুত্ব স্বীক্ার 

ক্কর থর্কয়কের্। আজকক্র হ াষণাটট হস্টটিযাপী খুচরা িযিসায়ীকদর জর্য এক্টট ইথতিাচক্ 



সংিাদ এিং অি ননর্থতক্ পুর্রুিাকরর প্রকচষ্টায় আমরা গভর্ নকরর সকে স কর্াগী  কয় ক্াজ ক্রা 

অিযা ত রাখকিা।"  

  

হগ্রটার বর্উ ইয়কন  সবপটাল অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Greater New York Hospital 

Association)-এর হপ্রবসম্বেি হকম্বর্ি রাসম্বক িম্বলর্, হগ্রটার থর্উ ইয়ক্ন  সথপটাল 

অযাকসাথসকয়শর্ মাস্ক পরার আকদশ উটিকয় হর্য়ার গভর্ নর হ াক্কলর থসিােকক্ পুকরাপুথর 

সমি নর্ ক্কর। হস ভাগযক্রকম, সাম্প্রথতক্ সপ্তা গুকলাকত হক্াথভে আক্রাে  কয়  াসপাতাকল ভথতন 

 ওয়ার সংখযা র্াটক্ীয়ভাকি হ্রাস হপকয়কে এিং আমরা আশািাদী হর্ এই প্রিণতা অিযা ত 

িাক্কি, থিকশষ ক্কর হর্ক তু ক্রমশ আকরা হিথশ সংখযক্ থর্উ ইয়ক্নিাসী টটক্া গ্র ণ ক্রকের্। 

র্তটা সম্ভি স্বাভাথিক্ অিস্থ্ায় থেকর র্াওয়াই এখর্ আমাকদর প্রকয়াজর্। এই অসাধারণ 

চযাকলদ্ধজং সমকয় তার দুদনাে হর্তৃকত্বর জর্য আমরা গভর্ নরকক্ ধর্যিাদ জার্াই এিং সিসমকয়র 

মকতাই আমরা এই ম ামারীর সকে লড়াই চাথলকয় হর্কত প্রকয়াজর্ীয় হর্কক্াকর্া উপাকয় স ায়তা 

ক্রার জর্য প্রস্তুত আথে।  

  

র্ি নওম্বয়ল হ লি (Northwell Health)-এর হপ্রবসম্বেি ও CEO মাইক হোবলিং িম্বলর্, 

"আথম গভর্ নকরর থসিােকক্ সমি নর্ ক্থর। এটট র্ুদ্ধক্তসেত এিং োটা-থভথিক্ থসিাে। এখর্ 

স্বাভাথিক্ উপাকয় জীির্ র্াপকর্র থদকক্ থেকর র্াওয়া শুরু ক্রার সময় একস হগকে।"  

  

এবর কাউবি হমবেম্বকল হসিার (Erie County Medical Center)-এর হপ্রবসম্বেি ও CEO 

টমাস হজ. হকায়াম্বোচ জুবর্য়র, PhD, িম্বলর্, "গভর্ নর হ াক্ল স্পষ্টভাকি অর্ুধাির্ ক্করকের্ 

হর্ হরকস্তারা াঁ থশল্প আকরক্টট শাটোউকর্র মকধয টটকক্ িাক্কত পারকি র্া, এিং মাস্ক পরার 

মযাকেট এমর্থক্ সংক্রমণ িৃদ্ধির সমকয়ও ভিকর্র হভতকর োইথর্ং-এর জর্য আমাকদর হখালা 

িাক্া থর্দ্ধিত ক্রকত সা ার্য ক্করকে। এখর্ হর্ক তু হমটেক্গুকলা সটিক্ থদকক্ হমাড় থর্কত হদখা 

র্াকে এিং হভাক্তাকদর আত্মথিিাস িৃদ্ধি পাকে, আমরা আশািাদী হর্ সামকর্ ভাকলা সময় 

আসকত র্াকে এিং আমরা ম ামারী চলাক্ালীর্ অন্ধক্ার থদর্গুকলা ক্াটটকয় উিকত পারকিা। এই 

পথরক্থল্পত পদকক্ষ্প আমাকদর দরজা হখালা রাখার প্রকয়াজকর্র সকে জর্স্বাস্থ্য সংক্রাে ভাির্ার 

ভারসাময স্থ্াপর্ ক্করকে।"  
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