
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্ব়েম্বের্ ঘে এখর্ বিিাম্ব াত্তর অভের্নর্া এিং ঘকটাবরং করা অর্ুষ্ঠার্ 
রাজ্েিোপী আিার শুরু  ম্বে পাম্বর  

  
ঘেসি জ্া়েগা়ে অর্ুষ্ঠার্ অর্ুবষ্ঠে  ম্বি ঘসগুবলম্বক কম্ব ার স্বাস্থ্ে এিং সুরক্ষা ঘপ্রাম্বটাকল সাম্বপম্বক্ষ 

 ম্বে  ম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে বিিাম াত্তর অ্ভযর্নর্া এিং ঘকটাবরং করা 
অ্র্ুষ্ঠার্ এখর্ সারা রাজযজমু়ে আিার শুরু  মে পামর। বিম়ে এিং খািার পবরমিশর্কারী সকল 
ঘভর্ুযমক অ্িশযই রামের কম ার স্বাস্থ্য এিং বর্রাপত্তা ঘরামটাকল ঘমমর্ চলমে  মি, োর মমযয 
বর্ম্নবলবখে রম়োজর্ী়েোও রম়েমে:  

• ঘভর্ুযগুমলা 50% যারণ ক্ষমোর মমযয সীমািদ্ধ, ঘেখামর্ রবে ইমভমে 150 জমর্র ঘিশী 
মার্ুষ র্াকমে পারমি র্া  

• সকল অ্ংশগ্র ণকারীর অ্িশযই সাম্প্রবেক ঘর্বেিাচক পরীক্ষার ফলাফল িা টিকা দামর্র 
রমাণ র্াকমে  মি  

• সম্ভািয ঘোগামোগ ঘেবসং-এ স া়েো করার জর্য রম়োজর্ী়ে ঘোগামোগ ের্য স  সাইর্-ইর্ 
করমে  মি  

• সামাবজক সমামিমশর সীমার ঊমবন ি়ে অ্র্ুষ্ঠামর্র ঘক্ষমে ঘভর্যুগুবলমক অ্িশযই স্থ্ার্ী়ে স্বাস্থ্য 
বিভাগমক আগাম অ্িব ে করমে  মি  

• িসার সম়ে এিং খাও়ো িা পার্ করার সম়ে ো়ো সি সম়ে মুমখামশর রম়োজর্  মি  
• আর্ুষ্ঠাবর্ক এিং সামাবজকভামি দরূমের র্াচ বর্বদনষ্ট এলাকা়ে অ্র্ুমমাবদে  

  
সশরীমর এিং কযাটাবরং করা অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য বিস্তাবরে বর্মদন বশকা এখামর্ পাও়ো োমি।  
  
"বর্উ ই়েকন িাসীরা এই পুমরা ম ামারী জমু়ে বস্থ্বেশীল রম়ে ঘগমে, এিং এই সংখযা ঘদখামে ঘে এই 
ভাইরামসর বিস্তার ঘরাময আমামদর আচরণ কেটা কােনকর  ম়েমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ঘেম েু রামের ইবেিাচকো এিং  াসপাোমল ভবেন র সংখযা ক্রমাগে কমমে এিং আমরা টিকা 
িা়োবে, সু়েমের ঘশমষ আমলা কাোকাবে আসমে এিং আমরা আমামদর অ্গ্রগবের সামর্ আমপাষ র্া 
কমর আমামদর অ্র্নর্ীবের বিবভন্ন খােমক বর্রাপমদ পুর্রা়ে ঘখালার বদমক মমর্ামোগ বদমে পাবর। 
বর্উ ই়েকন িাসীমদর স্বাস্থ্য এিং বর্রাপত্তা রক্ষার জর্য কম ার ঘরামটাকমলর মাযযমম বিম়ে এিং খািার 
পবরমিশর্ করা অ্র্ুষ্ঠার্ এখর্ রাজয জমু়ে পুর্রা়ে শুরু করার অ্র্ুমবে ঘদও়ো  মি। এটা একটা 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Indoor_and_Outdoor_Food_Services_Detailed_Guidelines.pdf


 

 

দারুণ খির - বকন্তু আমামদর অ্িশযই এই ভাইরাসমক বচরেমর পরাবজে করার জর্য কাজ চাবলম়ে 
ঘেমে  মি।"  
  
বিিাম াত্তর অ্ভযর্নর্া এিং ঘকটাবরং করা অ্র্ুষ্ঠার্ পুর্রা়ে চালু করা অ্র্নর্ীবেমক আরও উন্মুক্ত 
করার জর্য গভর্নমরর সাম্প্রবেক পদমক্ষমপর উপর গম়ে উম মে, েখর্ বর্উ ই়েমকন র COVID-19 
ইবেিাচকো এিং  াসপাোমল ভবেন র  ার ক্রমাগে হ্রাস ঘপম়েমে। 19 মাচন  ঘর্মক বর্উ ই়েকন  বসটি 
ইর্ম ার  াইবর্ং 50  শোংশ পেনন্ত রসাবরে  মি এিং বর্উ ই়েকন  ঘেমটর িাবক অ্ংশ ইর্ম ার 
 াইবর্ং এর জর্য 75 শোংশ যারণ ক্ষমো িৃবদ্ধ পামি। 15 ঘফব্রু়োবর োবরমখ গভর্নর ঘ াষণা 
কমরর্ ঘে MTA বর্উ ই়েকন  বসটি সািওম়েমে রাবেকালীর্ ঘসিা আংবশক ভামি পুর্রুদ্ধার করমি। 
14 ঘফব্রু়োবর োবরমখ গভর্নর ঘরেুমরে,  িার, বজম এিং বফটমর্স ঘসোর, কযাবসমর্া, বিবল়ো ন স 
 ল এিং SLA লাইমসন্স স  অ্র্য ঘে ঘকার্ স্থ্ামর্র জর্য িন্ধ করার সম়ে রাে 11ট পেনন্ত িাব়েম়ে 
একটি বর্িনা ী আমদশ জাবর কমরর্। গভর্নর এো়োও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 2 এবরল ঘর্মক অ্র্ুষ্ঠার্, 
কলা এিং বিমর্াদর্ ঘভর্যু 33 শোংশ যারণ ক্ষমো়ে, 100 জর্ পেনন্ত ইর্ম ামর এিং 200 জর্ 
পেনন্ত আউটম ার উপবস্থ্বে বর্ম়ে পরু্রা়ে খুলমে পারমি।  
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