
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং রাজ্ে স্বাস্থ্ে কবমের্ার ড. জ্কুার ফেডাম্বরল CMS বর্ম্বদন বেকার সাম্বে 
সামঞ্জসে ফরম্বে সংম্বোবিত র্াবসনং ফ াম পবরদেনর্ বর্ম্বদন বেকা ফ াষণা কম্বরম্বের্  

  
সীবমত িেবতক্রমস  র্াবসনং ফ াম্বমর সকল িাবসন্দাম্বদর জ্র্ে পবরদেনর্ অর্ুম্বমাবদত  

  
বডপার্ন ম্বমন্ট অে ফ লম্বের বর্ম্বদন বেকা এোম্বর্ পাওযা যাম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্টেল্থ র্নমশর্ার ডঃ োওয়াডন  জরু্ার সম্প্রনি 
যুক্তরামের স্টসন্টার ফর স্টমনডমর্য়ার এন্ড স্টমনডমর্য়ার সানভন মসস (Centers for Medicare and 
Medicaid Services) র্িতন র্ প্রর্ানশি নর্মদন নশর্ার সামথ সামঞ্জসয স্টরমে সংমশানিি র্ানসনং স্টোম 
পনরদশনর্ নর্মদন নশর্া প্রর্ামশর স্ট াষণা নদময়মের্। এই নর্মদন নশর্া, যা অ্নবলমে র্াযনর্র েমব, সব 
সময় এবং সর্ল বানসন্দামদর জর্য, উচ্চ সম্প্রদায় সংক্রমণ এবং বানসন্দামদর টির্া স্টদওয়ার োর 
র্ম এমর্ এলার্া, নর্নিি COVID-19 আক্রান্ত বানসন্দা অ্থবা যারা নবনিন্ন বা স্টর্ায়ারান্টাইমর্ 
থার্া বযনক্তর স্টেমে সীনমি বযনিক্রম োড়া। সনুবিাগুনলমর্ এেমর্া শনক্তশালী সংক্রমণ নর্য়ন্ত্রণ 
পদ্ধনি স্টমমর্ চলমি েমব।  
  
"র্ানসনং স্টোমম আমামদর সবমচময় অ্সুরনেি জর্মগাষ্ঠীমর্ রো র্রার জর্য এবং িামদর নপ্রয়জর্মদর 
সামথ নর্রাপদ স্টযাগামযামগর অ্র্ুমনি প্রদামর্র গুরুমের মমিয যথাযথ ভারসাময েুুঁমজ স্টবর র্রার 
জর্য শুরু স্টথমর্ই আমরা নবজ্ঞার্ এবং িথয বযবোর র্মরনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর 
এের্ নির্টি র্াযনর্র টির্া এবং এর্টি শনক্তশালী োফ স্টটনেং নসমেম আমে যামি র্নমউনর্টিমর্ 
এর্টি স্টসবায় প্রমবশ স্টথমর্ সীনমি র্রা যায় যার ফমল দী নমময়াদী যত্নমসবার COVID স্টর্মস 
উমেেমযাগয ভামব হ্রাস পামি। এের্ পরবিী পদমেপ গ্রেণ এবং এই সম্প্রদায়মর্ িামদর পনরবামরর 
সামথ পুর্রায় সংযুক্ত র্রার এর্টি উপযুক্ত সময়।"  
  
র্ানসনং স্টোমম আক্রান্ত স্টর্মসর সংেযা জার্ুয়ানরর মাঝামানঝ সমময় নিিীয় েুটি পরবিী COVID 
বতনদ্ধর সময় সমবনাচ্চ পযনাময় স্টপ ুঁোমর্ার পর স্টথমর্ 80% এর স্টবনশ র্মম স্টগমে। DOH স্টজারামলাভামব 
সুপানরশ র্রমে স্টয সর্ল সুনবিা পযনটর্মদর জর্য পরীো সুনবিা প্রদার্ র্মর স্টযমেিু COVID-19 
এেমর্া রাজযবযাপী র্নমউনর্টিমি নবদযমার্। সোর্ুভূনিশীল যত্নমসবা পনরদশনর্, যা পূমবন সব সময় সব 
সুনবিায় অ্র্ুমমানদি নেল, এই র্িুর্ নর্মদন নশর্ার অ্িীমর্ অ্বযােি থার্মব।  
  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2021/03/updated_nursing_home_visitation_guidance.pdf


 

 

বর্উইযকন  ফের্ বডপার্ন ম্বমন্ট অি ফ লে (New York State Department of Health) কবমের্ার ড. 
 াওযাডন  জ্কুার িম্বলর্, "আমরা বুঝমি পারনে স্টয এই সম্প্রদায় এর্টি নবমশষ চযামলনঞ্জং বেমর 
িামদর নপ্রয়জর্মদর স্টথমর্ আলাদা েময় থার্ার ফমল র্িটা র্মের মিয নদময় স্টগমে। আমরা 
আত্মনবশ্বাসী স্টয এই সুনবিাগুনল শনক্তশালী সংক্রমণ নর্য়ন্ত্রণ অ্র্ুশীলর্ চানলময় স্টযমি পামর যা িামদর 
েুবই নমস র্রা নর্রাপদ ভ্রমমণর অ্র্ুমনি স্টদমব।"  
  
এই নর্মদন নশর্া 23স্টশ স্টফব্রুয়ানরর নর্মদন নশর্ামর্ প্রনিস্থাপর্ র্মর যার জর্য এর্টি সুনবিামর্ 14 
নদমর্র জর্য COVID মুক্ত থার্মি েময়মে।  
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