
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

 1 এবপ্রল থেম্বক স্ট্োম্বে ভক্তম্বের সাম্বে থমৌসুম শুরু করম্বি বর্উ ইয়কন  ইয়াবিস এিং বর্উ ইয়কন  
থমটস িম্বল থ াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
িড় আউটম্ব ার থস্ট্ব য়াম্বম থেোোর ক্রীড়া 20 েতাংে ধারণ ক্ষমতা বর্ম্বয় েরু্রায় খুলম্বি; যারা 
উেবিত হম্বির্ তাম্বের অিেেই সাম্প্রবতক থর্বতিাচক েরীক্ষার ফল িা টিকাকরম্বণর প্রমাণ 
থেখাম্বত হম্বি; থভর্ুে এিং অর্ুষ্ঠার্গুবল কম্ব ার রাষ্ট্রীয় বর্ম্বেন বেকার আওতাধীর্ োকম্বি  

  
আঞ্চবলক ক্রীড়া থভর্ুে থয 1,500+ মার্ুষ ধারণ কম্বর অভেন্তম্বর িা 2,500+ মারু্ষ িাইম্বর, থসগুবল 
েরু্রায় খুলম্বত োম্বর; ধারণ ক্ষমতাম্ব  10 েতাংেম্বত সীমািদ্ধ অভেন্তম্বরর জর্ে এিং 20 েতাংে 

আউটম্ব াম্বরর জর্ে  
  

িড় আউটম্ব ার োরফবমনং আটন স থভর্ুে যা 2,500+ মার্ুষ ধারণ করম্বত োম্বর, থসগুবল 20 েতাংে 
ধারণ ক্ষমতা বর্ম্বয় েরু্রায় খুলম্বত োম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র ঘমজর লীগ ঘেসেল দলগুনল, 
নর্উ ইয়কন  ঘমটস (New York Mets) এেং নর্উ ইয়কন  ইয়ানিস (New York Yankees), 1 
এনিল ঘেমক ঘেনিয়ামম দর্নকমদর সামমর্ আোর ঘেলা শুরু করমে পারমে। েড় আউটমিার 
ঘেনিয়ামম ঘপর্াদারী ক্রীড়া ো 10,000 ো োর ঘের্ী ঘলাক ধারণ কমর, ঘসগুনলমক 20 র্োংর্ 
ধারণ ক্ষমো নর্ময় পুর্রায় ঘোলার অ্র্ুমনে ঘদওয়া হমে। অ্ংর্গ্রহণকারীমদর অ্ের্যই িমেমর্র আমগ 
একটি সাম্প্রনেক ঘর্নেোচক পরীক্ষা ো সমূ্পণন করা টিকার নসনরমজর িমাণ ঘদোমে হমে এেং 
মুমের আেরণ, সামানজক দরূত্ব এেং স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর কম ার রামজযর নর্মদন নর্কার আওোধীর্ 
হমে হমে। নর্উ ইয়কন  স্বাস্থ্য দপ্তর (New York State Department of Health) ঘম মামস পরীক্ষা 
এেং টিকা এনির িময়াজর্ীয়োগুনলর পরু্মূনলযায়র্ করমে, এেং েনদ জর্স্বাস্থ্য পনরনস্থ্নের উন্ননে 
অ্েযাহে োমক, োহমল ঘম মামসর মাঝামানঝ সমময় ঘসগুনল েন্ধ কমর ঘদওয়া হমে পামর। MLB 
ঘমৌসুমম ইয়ানি ঘেনিয়াম এেং নসটি নিমে টিকা িদার্ অ্েযাহে োকমে।  
  
সম্প্রনে েৃহৎ ঘপর্াদারী ক্রীড়া ঘক্ষত্র পুর্রায় ঘোলার উপর নভনি কমর গভর্নর ঘ াষণা এও কমরর্ 
ঘে ঘোট, আঞ্চনলক ক্রীড়া ঘভর্যু ো 1,500 জর্ মার্ুষ ধারণ কমর অ্ভযন্তমর ো 2,500 জর্ 
মার্ুষ আউটমিামর, ঘসগুনল 1 এনিল ঘেমক আোর েলুমে পারমে। িােনমকভামে ধারণ ক্ষমো 
অ্ভযন্তমরর জর্য 10 র্োংর্ এেং 20 র্োংর্ আউটমিামরর মমধয সীমােদ্ধ োকমে। োরা উপনস্থ্ে 
হমের্, োমদর অ্ের্যই িমেমর্র আমগ একটি সাম্প্রনেক ঘর্নেোচক পরীক্ষা ো সমূ্পণন করা টিকার 



 

 

নসনরমজর িমাণ ঘদোমে হমে এেং মুমের আেরণ, সামানজক দরূত্ব এেং স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর 
কম ার রামজযর নর্মদন নর্কার আওোধীর্ হমে হমে।  
  
গভর্নর কুওমমা এোড়াও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেনিয়াম সহ েৃহৎ আউটমিার পারিনমনং আটন মসর 
ঘভর্ুয, ো 2,500 এর ঘের্ী মার্ষু ধারণ কমর, ঘসগুনল 1 এনিল ঘেমক 20 র্োংর্ ধারণ ক্ষমো 
সহ পুর্রায় েলুমে পারমে। জর্স্বাস্থ্য পনরনস্থ্নের উন্ননের সামে সামে ঘভর্ুযর ধারণ ক্ষমো োড়মে 
োকমে েের্ আমরা নর্উ ইয়কন োসী টিকা গ্রহণ করমে োকমে এেং সম্প্রদাময় COVID-19 ঘকস 
হমে োকমে। োরা উপনস্থ্ে হমের্, োমদর অ্ের্যই িমেমর্র আমগ একটি সাম্প্রনেক ঘর্নেোচক 
পরীক্ষা ো সমূ্পণন করা টিকার নসনরমজর িমাণ ঘদোমে হমে এেং মুমের আেরণ, সামানজক দরূত্ব 
এেং স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর কম ার রামজযর নর্মদন নর্কার আওোধীর্ হমে হমে।  
  
"নর্উ ইয়কন োসীরা ঘহাম টিমমক সমেনর্ করমে ভামলাোমস, এেং নেমর্ষ কমর মহার্ ঘপর্াদার ক্রীড়া 
দলগুমলামক েন্ধ হমে ঘদো কঠির্ নেল েের্ আমরা জর্স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য িময়াজর্ীয় নেনধনর্মষধ 
িময়াগ কমরনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়মকন র COVID পনরনস্থ্নের উন্ননের সামে সামে 
আমরা নর্উ ইয়কন োসীমদর ইয়ানি এেং ঘমটসমক েযনিগেভামে উৎসাহ ঘদওয়ার সুমোগ নদনি 
েেক্ষণ োরা নর্মজমদর নর্রাপদ রােমে। আনম আমামদর নিয় দলগুমলামক নসটি নিে এেং ইয়ানি 
ঘেনিয়াম আোর েুলমে ঘদেমে আগ্রহী, আমরা েের্ এই মহামারী ঘেমক পুর্রুদ্ধার ঘপমে 
োকনে।"  
  
েড় আউটমিার ঘেনিয়ামম দর্নকমদর সামে ঘপর্াদারী ঘেলা পুর্রায় েলুমে, িনেটি ঘভর্ুযমক অ্ের্যই 
কম ার স্বাস্থ্য এেং নর্রাপিার ঘিামটাকল ঘমমর্ চলমে হমে, োর মমধয রময়মে:  

• ঘভর্ুয এেং ইমভমের জর্য স্বাস্থ্য নেভামগর (Department Of Health, DOH) এর 
অ্র্ুমমাদর্ িাপ্ত হমে হমে  

• একটি 20 র্োংর্ ধারণ ক্ষমোর সীমা োস্তোয়র্ করমে হমে  
• দর্নক এেং জর্গমণর সম্মেুীর্ হমে হয় এমর্ কমীমদর ইমভমের আমগ একটি 

সাম্প্রনেক ঘর্নেোচক COVID-19 পরীক্ষার িলািল ো টিকাকরমণর িমাণ িদার্ 
কমরর্ ো নর্নিে করুর্  

• োরা উপনস্থ্ে আমের্ োমদর সোর জর্য মুমের আেরণ, সামানজক দরূত্ব রাো 
এেং োপমাত্রা পরীক্ষা করামর্া োধযোমূলক করা  

• সামানজকভামে দরূীকৃে আসর্ েরাদ্দ করা োধযোমলূক করা  
• োরা উপনস্থ্ে নেমলর্ োমদর কাে ঘেমক ঘোগামোমগর েেয সংগ্রহ করা োমে 

ঘোগামোগ ঘেনসং িমচষ্টামক অ্েগে করমে সাহােয করা োয়  
• ঘে ঘকার্ আভযন্তরীণ এলাকার জর্য েনধনে এয়ার নিমের্র্, ঘভনেমলর্র্, এেং 

শুনদ্ধকরমণর মার্ পূরণ করা  
• েুচরা, োদয পনরমষো এেং ক্রীড়া সংক্রান্ত নক্রয়াকলাপ ঘের্ রাজয দ্বারা জানর করা 

নর্মদন নর্কার অ্র্ুেেী হয় ো নর্নিে করা  
  



 

 

"আমরা সনেযই সামমর্র ঘমৌসুম নর্ময় উমিনজে এেং ঘেসেমলর ঘসরা সমেনকমদর নর্রাপমদ নসটি 
নিমে ঘিরার জর্য স্বাগে জার্ানি," থমটম্বসর মাবলক, থচয়ারমোর্ এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া 
বস্ট্ভ থকাম্বহর্ িম্বলর্। "আমরা গভর্নর কুওমমা এেং রামজযর স্বাস্থ্য নেভাগমক ধর্যোদ জার্াই 
COVID ঘেমক নর্উ ইয়মকন র পুর্রুদ্ধামরর এই উমেেমোগয পদমক্ষমপর জর্য এেং আগামী মাসগুমলামে 
োমদর সামে কাজ করার জর্য আগ্রহী েের্ আর্া কনর ধারণ ক্ষমোর সীমােদ্ধো এেং পরীক্ষা 
করামর্ার িময়াজর্ নর্নেল হমে - োমে আমরা েে ঘেনর্ সম্ভে ভিমদর নর্রাপমদ আমামদর সামে 
দারুর্ সময় কাটামর্ার সুমোগ কমর নদমে পারমো।"  
  
"সমূ্পণন ইয়ানি সংগ র্ — এেং নেমর্ষ কমর মাম  আমামদর ঘেমলায়াড়রা — ইয়ানি ঘেনিয়ামম 
আমামদর নেশ্বস্ত এেং নর্মেনদে িাণ সমেনকরা ঘে িাণর্নি িদার্ কমরর্, ো উপমভাগ কমরর্," 
ইয়াবিস মোম্বর্বজং থজর্াম্বরল োটন র্ার হোল থস্ট্ইর্ম্বের্ার িম্বলর্। "আমামদর সমেনকরা আমামদর 
গৃহমক এক িধার্ নেশ্বেযাপী আকষনণ কমর েুমলমে, এেং োমদর উমিজর্া হমি িনে ঘমৌসুমম আমরা 
ঘে চযানম্পয়র্নর্প ঘগাল নস্থ্র কনর, োর অ্র্ু টক। আমরা ঘরামানঞ্চে 2021 সামল োমদর নিমর 
ঘপমে ঘপমর এেং এই ঘমৌসুমম এেং োর পমরও োমদর স্বাস্থ্য এেং নর্রাপিার জর্য সমেনাচ্চ মামর্র 
িনেশ্রুনে নদমে ঘপমর আমরা ঘরামানঞ্চে। আমরা গভর্নমরর নসদ্ধামন্ত আর্নিে ঘে আমরা ইয়ানি 
ঘেনিয়ামম 20% ক্ষমো নর্ময় ঘমৌসমু শুরু করমে পানর এেং োর অ্নিমসর একনর্ষ্ঠ কাজ এেং 
নর্মদনর্র্ার জর্য গভীরভামে ির্ংসা কনর। ব্রিমস এটি একটি নেমর্ষ েের হমে, এেং আমরা নর্উ 
ইয়কন  রাজয, ঘময়র নেল নি ব্লানসও এেং নর্উ ইয়কন  নসটি, ঘমজর লীগ ঘেসেল এেং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য 
এেং নর্রাপিা নেমর্ষজ্ঞমদর সামে এক সামে কাজ চানলময় োমো আমামদর ঘিনসনলটিমে সমেনািম 
এেং সে ঘচময় দানয়ত্বর্ীল অ্র্ুর্ীলর্ েযেহার করার জর্য। আমরা ইয়ানি ঘেনিয়ামম সে নদক 
ঘেমক নেশ্বমামর্র অ্নভজ্ঞো িদার্ করমে িনেশ্রুনেেদ্ধ।"  
  
োমিমলা নেলস পাইলট ঘিাগ্রামমর (Buffalo Bills pilot program) সািমলযর উপর নভনি কমর, 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 10 ঘিব্রুয়ানর ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, 10,000 ো োর ঘের্ী ঘলাক 
ধারণ ক্ষমোসম্পন্ন িধার্ ঘেনিয়াম এেং এনরর্াগুনলমে ঘেলা এেং নেমর্াদমর্র ইমভেগুনল 23 
ঘিব্রুয়ানর ঘেমক শুরু কমর সীনমে দর্নক নর্ময় পরু্রায় ঘোলা োমে। আজমকর ঘ াষণায় েড় 
আউটমিার ঘভর্যুর জর্য ধারণ ক্ষমোর সীমা 10 ঘেমক 20 র্োংর্ েৃনদ্ধ ঘপময়মে ো 1 এনিল 
ঘেমক ঘপর্াদার ক্রীড়া অ্র্ষু্ঠার্ ো সরাসনর নেমর্াদমর্র আময়াজর্ করমে পামর।  
  
3 মাচন  োনরমে গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘোট মামপর পারিনমনং আটন স এেং লাইভ 
নেমর্াদর্ 33 র্োংর্ ধারণ ক্ষমো নর্ময় আোর ইমভে ঘভর্ুযগুনলমে আব্র শুরু করমে পামর, 100 
জর্ পেনন্ত অ্ভযন্তমর এেং 200 জর্ পেনন্ত আউটমিামর, 2 এনিল ঘেমক শুরু কমর। োরা উপনস্থ্ে 
োকমের্ োরা সোই েনদ িমেমর্র আমগ ঘর্নেোচক পরীক্ষার িমাণ ো টিকাকরমণর িমাণ ঘপর্ 
কমরর্ োহমল অ্ভযন্তমর ধারণ ক্ষমো 150 জর্ মার্ষু এেং আউটমিামর 500 জর্ মার্ষু পেনন্ত 
োরামর্া ঘেমে পামর। আজমকর ঘ াষণা েৃহির আউটমিার পারিনমনং আটন স ঘসোর পুর্রায় েুলমে 
ো কর্সাটন  এেং অ্র্যার্য িধার্ অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য েৃহৎ নেমর্াদর্ ঘভর্যুমে ঘমাট ধারণ ক্ষমো 20 
র্োংর্ পেনন্ত অ্র্ুমমাদর্ কমর।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-event-arts-and-entertainment-venues-can-reopen-33-percent-capacity
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