
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়কন , বর্উ জাবসন এিং কাম্বর্কটিকাম্বের সাম্বে COVID-19 মমাকাম্বিলায় আঞ্চবলক মজাম্বে 
ম াগদার্ কম্বরম্বে মের্বসলভাবর্য়া  

  
গভর্নর কুউম্বমা, গভর্নর মাবফন , গভর্নর লোমন্ট এিং গভর্নর উলফ বরম্বেইল েবেং মল, বিম্বর্াদর্ 

োকন  এিং মিাবলং অোবলর মভতম্বরর সমস্ত অংম্বের অস্থায়়ী িন্ধ ম াষণা কম্বরম্বের্ -  া 
িৃহস্পবতিার রাত 8 ো মেম্বক কা নকর হম্বি  

  
 া অর্ুসরণ কম্বর মসামিাম্বরর বর্ম্বদন ের্াম্বক ম খাম্বর্ বিম্বর্াদর্মূলক এিং সামাবজক সমাম্বিে 50 

জর্ মলাম্বকর মম্বযে স়ীমািদ্ধ করণ - চলবিত্র মপ্রক্ষাগৃহসমূম্বহর, িোয়ামাগাম্বরর এিং 
কোবসম্বর্াসমূম্বহর সাম্বে মরস্তরাাঁ এিং িারসমূম্বহর বর্যনাবরত মসিাদার্ অস্থায়়ীভাম্বি িন্ধ করা 

হম্বয়বেম্বলা।  
  

সামাবজক দরূম্বের জর্ে অবভন্ন অবভগমর্ চারটি মেে জমু্ব়ে COVID-19-এর প্রসাম্বরর গবত 
কবমম্বয় মদম্বি  

  
  
নিউ ইয়র্কে র গভিের অ্যানু্ড্র এম. কুউর্মা, নিউ জানসের গভিের নিল মারনি এবং কার্িকটিকার্ের 
গভিের নিড লযামন্ট আজ ন াষণা কর্রর্েি নেিনসলভানিয়ার গভিের েম উলি কর্রািাভাইরাস 
নডনজজ 2019-এর (COVID-19) নবরুর্ে লডাইর্য়র জিয একটি আঞ্চনলক েেনির প্রর্য়াগ করর্ি 
িার্ের নজার্ে ন াগ নের্েি।  
  
এই চারজি গভিের চার নের্ের নরর্েইল শনেং মল, নবর্িােি োকে  এবং নবানলং অ্যানলর অ্ভযন্তরীণ 
অ্ংর্শর বৃহস্পনিবার রাি 8 ো নের্ক বর্ের ন াষণা নের্য়নের্লি -  া একটি সম্প্রসানরি নির্েেশিা 
ন টি নসামবার্র নি-রাজয (tri-state) অ্ঞ্চর্লর নিিজি গভিের জানর কর্রনের্লি।  
  
নসামবার জানর করা নির্েে নশকা -  া নেিনসলর্ভনিয়াও গ্রহণ কর্রর্ে - সামানজক এবং 
নবর্িােিমূলক সমার্বশগুর্লার জিয নভর্ডর সক্ষমিা 50 জর্ির মর্যয সীমাবে কর্র। গভিেরগণ 
ন াষণা নের্য়নের্লি ন  নরর্্াোঁরা ও বারগুর্লার নিযোনরি েনরর্ষবা বে োকর্ব এবং নকবল নেক-
আউে (take-out) এবং নডনলভানর নসবা েনরচালিা করা হর্ব। এই গভিেরগণ অ্স্থায়ীভার্ব 
চলনিি নপ্রক্ষাগৃহ, বযায়ামাগার এবং কযানসর্িা বে কর্রর্েি।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/amid-lack-federal-direction-governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce
https://www.governor.ny.gov/news/amid-lack-federal-direction-governor-cuomo-governor-murphy-and-governor-lamont-announce


 

 

" িত্ব কমার্ি এবং ভাইরার্সর নব্ার নিয়ন্ত্রর্ণ আমরা নেে নহসার্ব  িো োনর িার সবই 
করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এো গুরুত্বেূণে ন  আমরা আমার্ের প্রনির্বশী নেেগুর্লার মর্িা 
একই োিায় রর্য়নে এবং এখি ে েন্ত আমরা নের্শর একমাি অ্ঞ্চল নহসার্ব অ্নভন্ন, আঞ্চনলক  িত্ব 
হ্রাস িীনি তিনরর অ্ংশীোরীত্ব করনে  া 'নেে শনেং' নরায কর্র। অ্ঞ্চলজরু্ড যারাবানহক মাি 
বজায় নরর্খ েনরনস্থনি নবকনশি হওয়ায় আমরা আমার্ের নবনযনবযাি ও নির্েে নশকা হালিাগাে করার 
জিয একসার্ে কাজ চানলর্য়  াব।"  
  
গভর্নর মারবফ িম্বলর্, "উত্তর-েূবোঞ্চর্লর জিসংখযার  ির্ত্বর নভনত্তর্ি, সামানজক েরূত্বর্ক উৎসানহি 
করার জিয একটি সমনিি প্রনিনিয়ার প্রর্চষ্টা আমার্ের সকল বানসন্দার্ক উেকৃি কর্র এবং 
আমার্ের বৃহত্তর আঞ্চনলক প্রস্তুনির্ক নজারোর কর্র। এই েের্ক্ষেগুর্লা সিাক্ত এবং কা েকর করার 
জিয একসার্ে কাজ করার মাযযর্ম, আমরা সম্ভাবযভার্ব কর্রািভাইরার্সর প্রসারর্ক যীর করর্ি এবং 
হাজার হাজার জীবি বাোঁচার্ি োনর।"  
  
গভর্নর লোমন্ট িম্বলর্, "এটি একটি দ্রুি গনিশীল এবং দ্রুি উদূ্ভি জিস্বার্স্থযর জরুনর অ্বস্থা এবং 
অ্নভন্ন অ্ঞ্চল নহসার্ব এই যরর্ণর গুরুত্বেূণে নসোন্ত নিওয়া িীনির নজাডিানল নেয়া েেনির নচর্য় 
নবনশ নবাযগময। আমরা একসার্ে কাজ কর্র এবং আমার্ের সীমািা জরু্ড যারাবানহকিা বজায় নরর্খ 
এই ভাইরাসটির নবরুর্ে লডাই করব এবং এই প্রর্চষ্টার্ি আমার সহকমীর্ের সার্ে কাজ করর্ি নের্র 
আনম গনবেি।"  
  
গভর্নর উলফ িম্বলর্, "নেিনসলর্ভনিয়া COVID-19-এর নব্ার প্রশনমি করর্ি আগ্রাসীভার্ব কাজ 
করর্ে। এই হুমনকর নবরুর্ে আঞ্চনলক েের্ক্ষে হর্লা কনরিকমো এবং প্রনির্বশী নের্ের আমার 
সহকমীর্ের সম্ কার্জর জিয আনম কৃিজ্ঞ। এই নিিার্ের সার্ে ন াগোর্ির ির্ল নেিনসলভানিয়া 
একটি সমনিি েেনির সাহার্ য COVID-19-এর নব্ার হ্রাস করর্ি সহায়িা করর্ব।"  
  
নেিনসলর্ভনিয়ার বযবসা এবং বযনক্তর্ের উর্েখ করা অ্নবরি করা উনচৎ উলি প্রশাসর্ির 
নবেযমাি নির্েেশিার্ক নবশেভার্ব বে করার িেয এবং অ্িযািয প্র্াবিার জিয।  
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