
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

কম্বরার্াভাইরাস বিব িং-এ, গভর্নর কুউম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে SUNY এিিং CUNY'র চীর্, 
ইতাবল, জাপার্, ইরার্, িবিণ ঘকাবরোে বিম্বিম্বে বেিালাম্বভর কমনসূচীগুম্বলা কম্বরার্াভাইরাস 

বর্ম্বে উম্বেম্বগর প্রবতবিোে তাৎিবণকভাম্বি স্থবগত করা হম্বি  
  

SUNY এিিং CUNY ব বরম্বে আর্ার িেিস্থা গ্রহণ কম্বরম্বে প্রাে 300 জর্ বেিার্থীম্বক  
  

প্রভাবিত ঘিেগুবল ঘর্থম্বক প্রতোিতন র্কারী িেবিম্বির বর্ম্বে আসা হম্বি বর্উ ইেকন  সু্টোর্ন  
আন্তজন াবতক বিমার্িন্দম্বর এিিং বর্র্নাবরত ডরম্বমর্বরগুম্বলাম্বত অর্েম্বির ঘর্থম্বক বিবিন্ন অিস্থাে রাখা 

হম্বি  
  

মাবকন র্ েুিরাম্বের িাইম্বর কোম্পাস-স্পন্সরড ভ্রমণ SUNY এিিং CUNY'র ঘিম্বে প্রভাবিত 
ঘিেগুবলম্বত বরিং ঘসবমস্টাম্বরর জর্ে িাবতল করা হম্বেম্বে  

  
  
নভেল কভরোনোেোইরোস ননভে এক নিন িং চলোকোভল, গেননর অ্যোনু্ড্র এম. কুউভমো আজ ঘ োষণো 
কভরভেন ঘে ঘেট ইউননেোনসনটি অ্  ননউ ইেভকন র (State University of New York, SUNY) 
এবিং নসটি ইউননেোনসনটি অ্  ননউ ইেভকন র (City University of New York, CUNY) চীন, 
ইতোনল, জোপোন, ইরোন, দনিণ ঘকোনরেোে নবভদভে নেিোলোভের কমনসূচীগুভলো কভরোনোেোইরোস বো 
COVID-19 ননভে উভেভগর প্রনতনিেোে তোৎিনণকেোভব স্থনগত করো হভব। ননউ ইেকন  ঘেট স্বোস্থয 
অ্নিদপ্তভরর (New York State Department of Health, DOH) সপুোনরভের নেনিভত এই নসদ্ধোন্ত 
ঘনওেো হভেভে। SUNY এবিং CUNY ন নরভে আনোর বযবস্থো করভে সমস্ত অ্পনরহোেন নে এমন 
নেিোর্থী, অ্নুষদ এবিং কমীভদর েোরো বতন মোভন ঐসব ঘদভে অ্িযেনরত বো কমনরত আভেন এবিং 14-
নদন অ্নযভদর ঘর্থভক নবনিন্ন রোখো শুরু করভে। পোাঁচটি ঘদভের জনযই েুক্তরোষ্ট্র ঘরোগ ননেন্ত্রণ ও 
প্রনতভরোি ঘকন্দ্রসমূহ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ঘর্থভক 
ঘলভেল 2 অ্র্থবো ঘলভেল 3 ভ্রমণ ঘনোটিে জোনর করো হভেভে।  
  
"ঘেভহতু আমরো নবশ্বজভু়ে নভেল কভরোনোেোইরোভসর বৃনদ্ধ ঘদখভত পোনি, আমরো ননউ ইেকন বোসীভদর 
সুরিোর জনয প্রভেোজনীে প্রনতটি সতকন তো গ্রহণ করনে এবিং আমোভদর জনস্বোস্থয বযবস্থোটি পনরচোলনো 
করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রচুর সোবিোনতোর  ভল, SUNY এবিং CUNY নবভদভে নেিোলোে 
কমনসূচী সবভচভে ঘবনে প্রেোনবত ঘদেগুভলোভত তোৎিনণকেোভব স্থনগত করো হভব এবিং সমস্ত েোত্র ও 
কমী ননউ ইেভকন  ন ভর আসভবন এবিং একটি 14 নদভনর পৃর্থকীকরণ শুরু করভবন। এটি গুরুত্বপূণন 



 

 

ঘে সতয েেভক েোন়েভে েোে, এবিং বোস্তবতো হল আমরো পরীিো ননরীিো কভর েোনি, প্রভেোজনীে 
ঘলোকভদর নচনকৎসো করোর জনয তর্থয ঘবর করনে এবিং স্বোস্থযভসবো সিংস্থোন স্থোপন করনে, তোই আনম 
ননউ ইেকন বোসীভক মভন কনরভে নদনি ঘে অ্ের্থো উভেভগর কোরণ ঘনই এবিং ননউ ইেভকন  সোিোরণ 
ঝুাঁ নক কম রভেভে।"  
  
SUNY-এর চোম্বন্সলর বিবস্টর্া জর্সর্ িম্বলর্, "ননউ ইেকন  ঘেট স্বোস্থয অ্নিদপ্তভরর সোভর্থ নননব়ে 
সমন্বে এবিং নবভদভে র্থোকো আমোভদর নেিোর্থী, অ্নুষদ এবিং কমীভদর ননরোপিো এবিং স্বোভস্থযর কর্থো 
নবভবচনো কভর আমরো প্রেোনবত ঘদেসমূভহ নবভদভে নেিোলোে কমনসূচী স্থনগত কভরনে এবিং আমোভদর 
SUNY পনরবোরভক ঘদভে ন ভর আসোর জনয ননভদনেনো নদভেনে। আমরো নেিোর্থীভদর আনর্থনক এবিং 
নেিোগত সিংস্থোন সরবরোহ করব এবিং আজভকর পদভিভপর কোরণ হভত পোভর এমন ঘকোনও নবঘ্ন হ্রোস 
করভত কোজ করব, েখন আমরো আমোভদর পুভরো কযোম্পোস সম্প্রদোভের সরুিোর জনয স্থোনীে, রোজয 
এবিং ঘ ডোভরল স্তভর আমোভদর সমস্ত অ্িংেীদোরভদর সোভর্থ পূবনপোনিকেোভব কোজ কভর চভলনে।"  
  
CUNY চোম্বন্সলর ঘ বলক্স বভ. মোর্স রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "আমরো এই উদীেমোন জনস্বোভস্থযর 
হুমনকর  ভল সবনোনিক মোরোত্মকেোভব প্রেোনবত হওেো ঘদেগুভলোভত নবভদভে নেিোলোে কমনসূচীভত 
অ্ন্তেূন ক্ত আমোভদর নেিোর্থীভদর স্বোস্থয, সুরিো এবিং কলযোণ নননিত করভত আমোভদর সহোেতো করোর 
ঘিভত্র গেননর কুউভমোর ঘনতৃত্ব এবিং সমন্বভের প্রেিংসো কনর। প্রচুর সোবিোনতোর মভিয ঘর্থভক, আমরো 
আমোভদর নেিোর্থীভদর অ্নুভরোি কনর এখনই ন ভর আসোর এই আমন্ত্রণটি গ্রহণ করভত, পনরনস্থনত 
পনরবনতন ত হওেোে পরবতী জটিলতো এ়েোভত। আমরো CUNY'র কযোম্পোস এবিং নেিোর্থীভদর সুরিোে 
প্রনতশ্রুনতবদ্ধ, এবিং নননিত করনে ঘেন সমস্ত নেিোর্থী অ্নতনরক্ত আনর্থনক বো অ্িযেন নবষেক বোাঁিো 
েো়েোই এই ঘসনমেোভর তোভদর ঘকোভসনর প্রভেোজনীেতো পূরণ করভত পোভর।"  
  
SUNY এবিং CUNY'র নেিোর্থীভদর জনয েোরো এখভনো প্রেোনবত ঘদেগুভলো ঘর্থভক মোনকন ন েুক্তরোভষ্ট্র 
ন ভর আসভত পোভরনন, SUNY বতন মোভন দনিণ ঘকোনরেো, ইতোনল এবিং জোপোন ঘর্থভক আগোমী নদভন 
ননউ ইেকন  েুেোটন  আন্তজন োনতক নবমোনবন্দভর চোটন োডন  ফ্লোইভটর (chartered flights) বযবস্থো করভে। 
ঘপ াঁেোভনোর পভর এবিং DOH ননভদন নেকো অ্নুসোভর, স্থোনীে এবিং ঘেট স্বোস্থয প্রনতনননিরো েোত্রীভদর 
পরীিো করভবন এবিং SUNY 14-নদভনর নবনিন্নকরণ শুরু করোর জনয SUNY কযোম্পোস ডরভমভটোনর 
পেনন্ত মভনোনীত পনরবহভণর বযবস্থো করভব। SUNY এবিং CUNY এরপভর পৃর্থকীকরভণর সমে 
বযনক্তভদর সহোেতো করোর জনয ঘমনডভকল পেনভবিণ, নরভমোট ঘকোসন অ্িযেন করভত এবিং নবনেন্ন 
সিংস্থোন সরবরোহ করভত কযোম্পোসসমূহ, DOH এবিং স্থোনীে স্বোস্থয নবেোগগুনলর সোভর্থ একভত্র কোজ 
করভব।  
  
প্রচুর সতকন তোর  ভল, SUNY এবিং CUNY নরিং ঘসনমেোভরর জনয প্রেোনবত ঘদেগুভলোভত মোনকন ন 
েুক্তরোভষ্ট্রর বোইভরর কযোম্পোস-স্পনসরড ভ্রমণ বোনতল কভর নদভেভে। SUNY এবিং CUNY অ্নযোনয 
সমস্ত কযোম্পোস-স্পনসরড আন্তজন োনতক অ্বস্থোনগুনলভত আসন্ন ভ্রমণ অ্বযোহত রোখো বো বোনতল করোর 
নবষভে বো়েনত নবষে ননিনোরভণর জনয CDC'র ননভদন নেকো পেনোভলোচনো করভব এবিং DOH-এর সোভর্থ 
 ননষ্ঠেোভব কোজ করভব।  
  



 

 

বর্উ ইেকন  ঘস্টর্ ইউবর্ভাবসনটি সম্পম্বকন   
SUNY হল েুক্তরোভষ্ট্র উচ্চনেিোর বৃহিম নবসৃ্তত বযবস্থো, এবিং সমস্ত ননউ ইেকন বোসীর 95 েতোিংভেরও 
ঘবনে SUNY'র 64টি কভলজ এবিং নবশ্বনবদযোলভের ঘে ঘকোনও একটির 30 মোইভলর মভিয বোস কভর। 
2019 সোভলর েীভত 415,500 এরও ঘবনে নেিোর্থী একটি SUNY কযোম্পোভসর নডনগ্র ঘপ্রোগ্রোভম নোম 
ঘলভখন। সোমনগ্রকেোভব, SUNY সোরো বেভর প্রোে 1.4 নমনলেন নেিোর্থীভক ঘিনডট-নবেোনরিং ঘকোসন 
এযোন্ড ঘপ্রোগ্রোমস, অ্বযোহত নেিো এবিং কনমউননটি আউটনরচ ঘপ্রোগ্রোভম প্রনেিণ ঘদে। SUNY ননউ 
ইেভকন র প্রোে এক-চতুর্থনোিংে অ্িযেন নবষেক গভবষণোর তত্ত্বোবিোন কভর| নেিোর্থী ও অ্নষুভদর 
গুরুত্বপূণন অ্বদোন সহ, 2019 অ্র্থনবেভর গভবষণো বযভের বযবস্থো 1.7 নবনলেন মোনকন ন ডলোর 
েোন়েভেভে। নবশ্ববযোপী 3 নমনলেন SUNYর প্রোক্তন নেিোর্থী রভেভেন, এবিং কভলভজর নডগ্রী সহ 
নতনজন ননউ ইেকন বোসীর মভিয একজন হভলন SUNYর প্রোক্তন নেিোর্থী। SUNY কীেোভব সুভেোগ 
ততনর কভর ঘস সম্পভকন  আভরো জোনভত, www.suny.edu এ েোন।  
  
বর্উ ইেকন  বসটি বিশ্ববিিোলে সম্পম্বকন   
নসটি ইউননেোনসনটি অ্  ননউ ইেকন  ঘদভের বৃহিম নগর গণ নবশ্বনবদযোলে, সোমোনজক গনতেীলতোর 
একটি রূপোন্তরকোরী চোলক েো ননউ ইেকন  নসটির জীবনরিোর একটি গুরুত্বপূণন উপোদোন। 1847 সোভল 
ঘদভের উচ্চনেিোর প্রর্থম ননখরচোে সরকোরী প্রনতষ্ঠোন নহসোভব প্রনতনষ্ঠত, আজ CUNY'র 
রভেভে সোতটি কনমউননটি কভলজ, 11টি নসননের কভলজ এবিং সোতটি স্নোতক বো ঘপেোদোর 
প্রনতষ্ঠোন েো ননউ ইেকন  নসটির পোাঁচটি অ্ঞ্চল জভু়ে েন়েভে আভে, প্রনতবের 500,000 জন 
নেিোর্থীভক ঘসবোদোন কভর এবিং 55,000টি নডনগ্র প্রদোন কভর। CUNY'র মোন এবিং সোশ্রেীতোর 
নমশ্রণটি আইেী লীভগর (Ivy League) সমস্ত কভলভজর সনিনলত অ্িংভকর ঘচভেও প্রোে েেগুণ ঘবনে 
মিযনবি এবিং তোরও ঘবনে ননম্ন-আভের নেিোর্থীভক সিুভখ এনগভে ঘনে। নবশ্বনবদযোলভের 80 
েতোিংভেরও ঘবনে স্নোতক েোরো ননউ ইেভকন  অ্বস্থোন কভরন, তোরো েহভরর অ্র্থননননতক, নোগনরক এবিং 
সোিংসৃ্কনতক জীবভনর সমস্ত নদকগুনলভত অ্বদোন রোভখন এবিং প্রনতটি ঘিভত্র নগরীর কমনেনক্তভক 
তবনচত্রযমে কভর ঘতোভলন। CUNY'র স্নোতক এবিং অ্নুষদরো অ্ভনক সিোনজনক পদক ঘপভেভেন, 13টি 
ঘনোভবল পরুষ্কোর এবিং 26টি মযোকআর্থনোর "নজননেোস" গ্রযোন্ট (MacArthur "Genius" Grant) সহ। 
নবশ্বনবদযোলভের ঐনতহোনসক েোত্রো আজও অ্বযোহত রভেভে: িরণ বো পটেূনম নননবনভেভষ সকল 
নেিোর্থীভদর জনয েো প্রর্থম স্তভরর গণ নেিো সরবরোহ করভে।  
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