
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/27/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

2 মার্ন হিম্বক শুরু কম্বর সু্কলগুম্বলাম্বে মাস্ক পবরধাম্বর্র জর্ে হেম্বের েরফ হিম্বক 

জাবরকৃে িাধেিাধকো উঠিম্বে হর্োর পবরকল্পর্া সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকম্বলর হ াষণা  

  

গভর্ নম্বরর হপ্রম্বজম্বেের্ হেখুর্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ 2 মার্ন, 2022 তাথরখ হিকক্ শুরু ক্কর সু্কলগুকলাকত মাস্ক পথরধাকর্র 

জর্য হেকের তরফ হিকক্ জাথরকৃ্ত বাধযবাধক্তা উঠিকে হর্োর পথরক্ল্পর্া হ াষণা ক্করকের্। 

হক্াথভড-19 সংক্রান্ত ডাোর হবশ থক্েু প্রবণতা থবকেষণ এবং স্বাস্থ্য ও থশক্ষা খাকতর 

থবকশষজ্ঞকের পাশাপাথশ বাবা-মা, থশক্ষক্ ও সু্কল অ্যাডথমথর্কেেরকের সাকি পরামশ ন ক্রার 

পকর গভর্ নর এই থসদ্ধান্ত থর্কেকের্। ক্থমউথর্ঠেগুকলাকত ঝুুঁ থক্ ও সংক্রমকণর স্তর থর্ণ নকের জর্য 

CDC ক্তৃনক্ বযবহৃত হমঠিক্গুকলার সাম্প্রথতক্ পথরবতনকর্র পকর এই হ াষণা প্রোর্ ক্রা  কে। 

অ্র্যার্য প্রশমর্মূলক্ পেকক্ষপ ব াল িাক্কব।  

  

"আকরা হবথশ সংখযক্ থর্উ ইেক্নবাসী ঠেক্া গ্র ণ ক্রকত িাক্াে, এবং গত ক্কেক্ সপ্তাক  

ওথমক্রকর্ আক্রান্ত  ওো ও  াসপাতাকল ভথতন  ওোর সংখযা ক্রমশ ক্মকত িাক্াে, আমরা এখর্ 

এই ম ামারীর এক্ঠে র্তুর্ ধাকপ প্রকবশ ক্রকত যাচ্ছে। হযক তু থর্উ ইেক্নবাসীরা এথগকে 

একসকের্, আমরা আত্মথবশ্বাকসর সকে আমাকের সু্কলগুকলাকত হেেবযাপী মাস্ক পথরধাকর্র 

বাধযবাধক্তা উঠিকে থর্কত পাথর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "এঠে আমাকের থশশুকের ও 

ক্থমউথর্ঠেগুকলার জর্য সামকর্র থেকক্ এক্ঠে বৃ ৎ পেকক্ষপ এবং আমাকের সবাইকক্ থর্রাপে 

রাখার জর্য থশক্ষািীকের, থশক্ষক্কের ও বাবা-মাকেকের থর্কবথেত প্রকর্ষ্টার জর্য আথম কৃ্তজ্ঞ—

আপর্াকের ক্কিার পথরশ্রকমর ক্ারকণই আমরা এই মাইলফলকক্ হপ ৌঁোকত সক্ষম  কেথে।"  

  

হক্াথভড-19 এর থবরুকদ্ধ লড়াইকে থর্উ ইেক্ন উকেখকযাগয অ্গ্রগথত অ্জনর্ ক্করকে। বৃ ৎ 

হেেগুকলার মকধয থর্উ ইেকক্ন প্রাপ্তবেস্ককের হক্াথভড-19 এর জর্য পুকরাপুথরভাকব ঠেক্াপ্রাপ্ত 

 ওোর  ার সকব নাচ্চ, থক্কশার-থক্কশারীকের হক্াথভড-19 এর জর্য পুকরাপুথরভাকব ঠেক্াপ্রাপ্ত 

 ওোর  ার সকব নাচ্চ, এবং 5-11 বের বেসীকের জর্য পুকরাপুথরভাকব ঠেক্াপ্রাপ্ত  ওোর  ার 

থিতীে সকব নাচ্চ। ওথমক্রর্ সংক্রমণ শীকষ ন হপ ৌঁোকর্ার পর হিকক্ থর্উ ইেক্ন হেকে হক্াথভড-19 

আক্রাকন্তর সংখযা প্রাে 98 শতাংশ ক্কম হগকে, এবং এক্োর্া 51 থের্ ধকর আক্রাকন্তর সংখযা 

ক্মকত হেখা যাকে।  

  

থশশুকের মকধয হক্াথভড পচ্ছজঠেভ  ওোর সংখযা এতো ক্কম একসকে যা থশক্ষািীকের গ্রীকের 

েুঠে হিকক্ থফকর আসার আকগ হিকক্ আর হেখা যােথর্; গতক্াল 229ঠে হক্স থরকপােন  কেকে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-02%2FGovernor_Hochul_COVID-19_Briefing_Presentation.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C61c0cef4ff1545b05a4c08d9fa3c9175%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637815960431126707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TS5Mal%2BpaSTAW8EmXShCbzZUIbDde%2BFjxouTp2aPgxg%3D&reserved=0


যার তুলর্াে সু্কল বকষ নর শুরুকত 7-থেকর্র গড় হক্কসর সংখযা থেল 832। ওথমক্রর্ সংক্রমকণর 

শীষ ন অ্বস্থ্ার পর হিকক্ থশশুকের  াসপাতাকল ভথতন  ওো প্রাে 80 শতাংশ ক্কম একসকে।  

  

শীকতর মাঝামাচ্ছঝ সমকে েুঠের আকগ সু্কলগুকলাকত থশশুকের বাথড়কত থর্কে যাওোর জর্য 4.8 

থমথলের্ হেে থক্ে পািাকর্া  কেথেল।. থশক্ষািীকের সু্ককল থফকর আসার পকর এই সপ্তাক  তাকের 

বাথড়কত থর্কে যাওোর জর্য আকরা 4.8 থমথলের্ হেে থক্ে পািাকর্া  কব। সু্কলগুকলাকত হমাে 

20.8 থমথলের্ হেে থক্ে থবতরণ ক্রা  কেকে। গত েে সপ্তাক , হেে 261ঠে #VaxForKids সাইে 

স্থ্াপর্ ক্করকে, যা বাবা-মা ও অ্থভভাবক্কেরকক্ তাকের উপযুক্ত সন্তার্কের ঠেক্া ও বুোর 

হডাজ প্রোর্ ক্রকত সা াযয ক্রার জর্য সরাসথর থর্উ ইেকক্নর পথরবারগুকলার ক্াকে ঠেক্া 

হপ ৌঁকে থেকেকে।  

  

হেম্বের স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. মোবর ঠে. িোম্বসে িম্বলর্, "থর্উ ইেক্নবাসীকের ক্কিার 

পথরশ্রকমর সুবাকে আজ আমরা সু্কলগুকলার জর্য হেেবযাপী মাস্ক পরার বাধযবাধক্তা উঠিকে 

থর্কত পারথে। গভর্ নর হ াক্ল হযমর্ো বকলকের্, থর্উ ইেকক্নর সামকর্ এথগকে যাওোর এই সমকে 

আমরা সতক্ন িাক্কবা, এবং স্বাস্থ্য থবভাকগ (Department of Health) আমাকের ঠেম ডাো 

পয নকবক্ষণ ক্রা র্াথলকে যাকব এবং বজনযপাথর্র ওপর র্জরোথরর মকতা অ্থগ্রম সতক্নতামূলক্ 

পয নকবক্ষণ পদ্ধথতগুকলা এথগকে থর্কব। ঠেক্া ও বুোর হডাজ গ্র কণর জর্য আমরা অ্বযা তভাকব 

সব থর্উ ইেক্নবাসীকের প্রথত সথর্ব নন্ধ অ্র্ুকরাধ জাথর্কে আসথে, এবং আমাকের হশ্রথণক্ক্ষগুকলা 

সুস্থ্ ও থর্রাপে রাখার জর্য আমাকের সু্কলগুকলা, থশক্ষক্কের ও থশক্ষািীকের প্রকোজর্ীে 

স ােতা পাওো থর্চ্ছিত ক্রকত আমরা থশক্ষা খাকতর আমাকের অ্ংশীোরকের সাকি ক্াজ ক্কর 

যাকবা।"  

  

হেম্বের বেক্ষা কবমের্ার ড. হিঠে এ. হরাসা িম্বলর্, "আথম তার হর্তৃকের জর্য গভর্ নরকক্ 

ধর্যবাে জার্াই। এক্সকে ক্াজ ক্রার মাধযকম থশক্ষািীকের ও থশক্ষক্কের জর্য আমরা 

আমাকের সু্কলগুকলাকক্ থর্রাপে রাখার প্রতযাশা রাথখ।"  

###  
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