
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা COVID-19-এর বিস্তার ররাম্বে এই সপ্তাম্বে বর্উ ইয়কন  বসটি, ওম্বয়স্টম্বেষ্টার, সাম্ব াক 
এিং র্াসাউ-এর সকল পািবলক সু্কল িন্ধ েম্বয় যািার র াষণা বিম্বলর্  

  
রসামিার, মােন  16 রেম্বক ওম্বয়স্টম্বেষ্টার, র্াসাউ এিং সাম্ব াক িন্ধ শুরু করম্বি  

  
রয সকল বেশুরা সু্কম্বলর খািাম্বরর উপর বর্ভন র কম্বর তারা সোয়তা পাম্বে এিং বপতামাতারা - 
বিম্বেষ কম্বর অতোিেেকীয় স্বাস্থ্ে পবরম্বষিা কমী এিং জরুবর রসিা প্রিার্কারীরা - বেশু পবরেযনা 
পবরম্বষিা বর্ম্বত পারম্বে তা বর্বিত করম্বত বর্উ ইয়কন  বসটিম্বক অিেেই 24  ন্টার মম্বেে পবরকল্পর্া 

প্রস্তুত করম্বত েম্বি  
  
কুওম্বমা: "এই সকল আপৎকালীর্ িেিস্থ্াম্বক মাোয় ররম্বখ রকাম্বর্া সু্কল িন্ধ করম্বত েম্বি যাম্বত কম্বর 
বেশুরা ক্ষবতগ্রস্থ্ র্া েয় এিং আমাম্বির োসপাতালগুম্বলা কমী সঙ্কম্বে র্া পম্বে - অর্েোয় র্াম্বকর 

িেো সারাম্বত র্াক কাোই সার েম্বি।"  
  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ র্মভল কমরার্াভাইরাস বা COVID-19-এর ববস্তার ররামে এই 
সপ্তামে বর্উ ইয়কন  বসটি, ওময়স্টমেষ্টার, সাম াক এবং র্াসাউ-এর সকল পাববলক সু্কল বন্ধ করমব 
করমব বমল র াষণা বিময়মের্।  
  
রসামবার, মােন  16 রেমক শুরু েময় ওময়স্টমেষ্টার, র্াসাউ এবং সাম ামকর সু্কলগুমলা িইু সপ্তামের 
জর্য বন্ধ েমব।  
  
রে সকল বিশুরা সকামলর র্াস্তা এবং িপুুমরর খাবামরর জর্য সু্কমলর উপর বর্ভন র কমর তামির 
সোয়তা অ্বযেত রময়মে এবং বপতামাতারা - ববমিষ কমর অ্তযাবিযকীয় স্বাস্থ্য পবরমষবা কমী এবং 
জরুবর রসবা প্রিার্কারীরা - প্রময়াজর্মত বিশু পবরেেনা পবরমষবা বর্মত পারমে তা বর্বিত করমত 
বর্উ ইয়কন  বসটিমক অ্বিযই পরবতী 24  ন্টার মমেয পবরকল্পর্া প্রস্তুত করমত েমব। েলবত সপ্তামের 
রগাডার বিমক বর্উ ইয়কন  বসটির সু্কলগুমলা বন্ধ েমব।  
  
"আমামির লক্ষ্য েল, এই ভাইরামসর ববস্তারমক এমর্ গবতমত বর্ময় আসা ো স্বাস্থ্যমসবা বযবস্থ্া 
বর্য়ন্ত্রণ করমত পামর, এবং এটি করার অ্র্যতম একটি উপায় েমে জর্ র্ত্ব কবমময় বর্ময় আসা," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সু্কল বন্ধ করা পবরকল্পর্া বেমসমব েোেে তমব পবূন রেমকই রেমকামর্া 



 

 

অ্প্রতযাবিত পবরণবত ঠাের করমত এবং সংমিাের্ করমত েমব - রে সকল বিশুরা সু্কমলর 
ববর্ামূমলযর খাবামরর উপর বর্ভন র কমর রসগুমলার তারা পামে এবং ববমিষ কমর অ্তযাবিযকীয় স্বাস্থ্য 
পবরমষবা কমী এবং জরুবর রসবা প্রিার্কারী অ্ল্পবয়স্ক বাচ্চামির বপতামাতারা েোেে বিশু পবরেেনা 
পবরমষবা বর্মত পারমে তা বর্বিত করমত েমব। আমরা সু্কলগুমলা বন্ধ কমর বিমবা তমব তা করমত 
েমব এই সকল আপৎকালীর্ বযবস্থ্ামক মাোয় ররমখ োমত কমর বিশুরা ক্ষ্বতগ্রস্থ্ র্া েয় এবং 
আমামির োসপাতালগুমলা কমী সঙ্কমে র্া পমড - অ্র্যোয় র্ামকর বযো সারামত র্াক কাোই সার 
েমব।"  
  
গভর্নর 1199 পবরমষবা কমীমির আন্তজন াবতক সংম র (Service Employees International Union, 
SEIU) সভাপবত জজন  রগ্রিাম, বর্উ ইয়কন  রস্টমের র্াসনমির সবমবতর (New York State Nurses 
Association) সভাপবত জবুি রিবরিার্ গঞ্জামলস, বৃেত্তর বর্উ ইয়কন  োসপাতাল সবমবতর (Greater 
New York Hospitals Association) সভাপবত রকর্ রাসা এবং বিক্ষ্ক ঐকয র িামরিমর্র 
(United Federation of Teachers) সভাপবত মাইক মালগ্রুর উমেমিয সু্কমলর সকামলর র্াস্তা এবং 
িপুুমরর খাবার কমনসূবের উপর বর্ভন র কমর এমর্ বিশুমির জর্য এই সোয়তা অ্বযেত রময়মে এবং 
অ্স্থ্ায়ী রি-রকয়ার রকন্দ্রসে বপতামাতারা প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী বিশু পবরেেনা রসবা পামবর্ তা 
বর্বিতকরমণ একমে কাজ করার আহ্বার্ও জাবর্ময়মের্। এই রকন্দ্রগুমলা স্বাস্থ্য পবরমষবা কমী এবং 
জরুবর রসবা প্রিার্কারীর বিশুমিরমক পবরেেনার রক্ষ্মে অ্গ্রাবেকার প্রিার্ করমব োমত কমর সু্কমলর 
এই বন্ধ েময় োওয়া োসপাতাল এবং জরুবর পবরবস্থ্বত রমাকামবলার উপমর োপ সবৃষ্ট র্া কমর।  
  
আজ এর আমগ, গভর্নর রস্টে ইউবর্ভাবসনটি অ্  বর্উ ইয়কন স এম্পায়ার রস্টে কমলমজর সভাপবত 
বজম মালােরাসমক কাউবন্টগুমলার সামে বকভামব খািয অ্বর্িতার ভুক্তমভাগী বিশুমিরমক খািয 
সরবরাে করা োয় এবং েোেে বিশু পবরেেনা রসবায় পবরবারগুমলার অ্ংিগ্রেমণর সুমোগ রময়মে তা 
বর্বিতকরা োয় তা সে সু্কল বমন্ধর প্রস্তুবতমত জরুবর অ্বস্থ্ার পবরকল্পর্া ততবরর িাবয়ত্ব অ্পনর্ 
কমরমের্।  
  
ওময়স্টমেষ্টার, সাম াক এবং র্াসাউ-এর কাউবন্ট বর্বনােীরা গভর্নর কুউমমার সামে ববষয়টি বর্ময় 
আমলাের্া করমত কর্ ামরন্স কমল েুক্ত ের্ এবং বমলর্:  
  
ওম্বয়স্টম্বেস্টার কাউবন্টর বর্িনােী জজন  লোটিমার িম্বলর্, "COVID-19 ভাইরামসর ববস্তার কবমময় 
রিওয়ার কােনকর উপায় বর্বিত করার উমেমিয আমামির কাউবন্ট রস্টমের সামে সমন্বয় কমর 
েমলমে। িলীয় অ্র্ুষ্ঠার্ এবং সভা বাবতল করা, অ্পবরোেন র্য় এমর্ সামাবজক রোগামোগ সীমাবদ্ধ 
করা এবং আরও পরীক্ষ্া ও স্বাস্থ্যমসবার প্রময়াজমর্র ববষয়টি প্রতযািায় রাখা, এগুমলা সবই গভর্নর 
এবং তাাঁর প্রিাসমর্র সামে একমোমগ পবরবস্থ্বত রমাকামবলার উমেমিয রর্য়া আমামির কমনকামের 
অ্ংি। পেনাপ্ত বিশু পবরেেনা এবং পুবষ্টর সরবরােসে সু্কল বন্ধ করা - েমে পরবতী পিমক্ষ্প ো 
আমরা এই সপ্তামে গ্রেণ করব। আমরা গভীরভামব গভর্নর কুউমমার প্রিবিনত রর্তৃত্বমক সােুবাি 
জার্াই।"  
  



 

 

সাম্ব াক কাউবন্টর এবিবকউটিভ বস্টভ রিম্বলার্ িম্বলর্, "রস্টে জমুড COVID-19-এ আক্রান্ত েবার 
 ের্ার সংখযা ক্রমাগত বাডমত োকায় আমরা সু্কলগুমলা বমন্ধর সম্ভাবর্া বর্ময় আমামির রস্টে ও 
স্থ্ার্ীয় অ্ংিীিারমির সামে কাজ কমরবে। আমামির বৃেত্তর সামাবজক িরূত্ব স্থ্াপর্ প্রমেষ্টার অ্ংি 
বেমসমব, আমরা এই বসদ্ধামন্ত উপবর্ত েময়বে রে সু্কলগুমলা বন্ধ করাই এই সমময় সঠিক কাজ। 
আমরা েখর্ এই সংকেময় পবরবস্থ্বত রমাকামবলা কমর েমলবে তখর্ আবম তার রর্তৃমত্বর জর্য 
গভর্নর কুওমমামক এবং পািাপাবি সাম ামকর পবরবারগুমলামক রক্ষ্ার উমেমিয তামির অ্ংিীিাবরত্ব এবং 
দ্রুত পিমক্ষ্প গ্রেমণর জর্য সু্কল বিবিক্টগুমলামক ের্যবাি জার্ামত োই।"  
  
র্াসাউ কাউবন্ট-এর এবিবকউটিভ লরা কুরার্ িম্বলর্, "আবম গভর্নর কুওমমামক সকল সরকাবর ও 
রবসরকারী সু্কল বন্ধ করার জর্য গৃবেত আমামির বসদ্ধান্তমক সমূ্পণনভামব সমেনর্ করার জর্য এবং 
েখর্ বকর্া এই সংকেটি প্রকে েময় েমলমে তখর্ র্াসাউ কাউবন্টর প্রবতটি বিশুর পূণন পবরেেনার 
ববষয়টি বর্বিমত তার অ্ববেল অ্ঙ্গীকামরর জর্য ের্যবাি জার্াই। আমরা সবাই ঐকমতয রপাষর্ 
কবর রে, আমামির বিশুমির বর্রাপত্তা ও সুস্থ্ োকার োইমত অ্র্য রকামর্াবকেুই রববি গুরুত্বপূণন 
র্য়।"  
  

###  
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