
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ স্বাভাবিক অিস্থায় বেক্ষা িেিস্থাম্বক 
পরু্রায় সাজাম্বর্ার জর্ে একটি র্ীলর্কো ততবর করম্বত গগটস ফাউম্বেেম্বর্র সাম্বে সহম্ব াবগতার 

গ াষণা বিম্বয়ম্বের্  
  

ভবিষেম্বত বেক্ষা পদ্ধবত গকমর্ হওয়া উবচত গস সম্পম্বকন   ো ে প্রম্বের উত্তম্বরর জর্ে NYS ও 
গগটস ফাউম্বেের্ বিম্বেষজ্ঞম্বির আহ্বার্ জার্াম্বি  

  
মার্ুষম্বক জর্সমাগমপণূন স্থার্গুম্বলাম্বত গকর্ মাস্ক পরা উবচত তা িোখ্ো কম্বর একটি বভবিও ততবর 
ও গেয়ার কম্বর বর্ম্বত বর্উ ইয়কন িাসীম্বির আহ্বার্ জাবর্ম্বয় র্তুর্ প্রবতম্ব াবগতার গ াষণা কম্বরর্; এ 
বিষম্বয় আগ্রহী বর্উ ইয়কন িাসীগণ আম্বরা গিবে জার্ম্বত পারম্বির্ এখ্াম্বর্ WearAMask.NY.Gov  

  
বর্উ ইয়কন  গেম্বট আম্বরা 2,239 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর -  া গেটিোপী 41 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ গমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 3,21,192-গত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে রনউ 
ইের্ন  ঘেট রিল অ্োন্ড ঘমরলন্ডা ঘগটস ফাউধ্ন্ডশন (Bill & Melinda Gates Foundation)-ঘর্ 
নতুন স্বাভারির্ অ্িস্থাে রশক্ষা িেিস্থাধ্র্ পুনিাে সাজাধ্নাি জনে এর্টি নীলনর্শা ততরি র্িধ্ত 
সহধ্োরগতা র্িধ্ে। ঘেধ্হতু রনউ ইের্ন  K-12 সু্কল ও র্ধ্লজ পুনিাে চালু র্িাি পরির্ল্পনা 
িাস্তিােন র্িধ্ত শুরু র্ধ্িধ্ে তাই ঘেট ও ঘগটস ফাউধ্ন্ডশন ভরিষেধ্ত ঘর্ান রশক্ষা পদ্ধরত ঘিখধ্ত 
ঘর্মন হধ্ি তা রিধ্িচনা র্িধ্ি, োি মধ্যে িধ্েধ্ে:  

• রশক্ষার্থীিা ঘেখাধ্নই র্থাকুর্ না ঘর্ন তাি উপি রভরি র্ধ্ি আমিা তাধ্িি আিও ঘিরশ 
সুধ্োগ প্রিাধ্নি জনে প্রেুরি র্ীভাধ্ি িেিহাি র্িধ্ত পারি;  

• প্রেুরি িেিহাি র্ধ্ি র্ীভাধ্ি আমিা সু্কল ও র্ধ্লধ্জি মধ্যে অ্ংশীিারি রশক্ষা প্রিান র্িধ্ত 
পারি;  

• ইংধ্িরজ ভাষাি নতুন রশক্ষার্থী রহধ্সধ্ি প্রেুরি র্ীভাধ্ি রশক্ষাগত তিষমে হ্রাস র্িধ্ত পাধ্ি;  
• আমিা র্ীভাধ্ি প্ররতিন্ধীধ্িি রশক্ষাগত চারহিা পূিধ্ণ প্রেুরি িেিহাি র্িধ্ত পারি;  
• প্রেুরি িেিহাি র্িধ্ত আমিা র্ীভাধ্ি রশক্ষর্ধ্িি আিও ঘিরশ সিঞ্জাম সিিিাহ র্িধ্ত 

পারি;  
• রশক্ষার্থীিা ঘেখাধ্নই র্থাকুর্ না ঘর্ন উচ্চ-মানসম্পন্ন রশক্ষাে সধ্িনাচ্চ অ্োধ্েস সিিিাহ র্িধ্ত 

প্রেুরি র্ীভাধ্ি K-12, র্ধ্লজ এিং ইউরনভারসনটিগুধ্লাধ্ত প্ররতিন্ধর্তা িিূ র্িধ্ি এিং  

https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

• রনধ্িন রশত চলমান সামারজর্ িিূধ্েি রিরযমালা অ্নসুাধ্ি, রিরভন্ন স্থাধ্ন িৃহিি ক্লাস অ্র্থিা 
ঘলর্চাি হধ্লি পরিধ্িশ পুনিাে ততরি র্িধ্ত আমিা র্ীভাধ্ি ইমািরসভ ক্লাউড ভাচুন োল 
ক্লাসরুম লারননং এি মধ্তা ক্লাসরুম প্রেুরি স্থাপন র্িধ্ত পারি?  
  

ঘগটস ফাউধ্ন্ডশধ্নি সহধ্োরগতাে এই প্রশ্নগুরলি উিি রিধ্ত ঘেট এর্িল রিধ্শষজ্ঞধ্র্ এর্রিত র্িধ্ি 
োিা জাতীে ও আন্তজন ারতর্ রিধ্শষজ্ঞধ্িি এর্ি র্িাি পাশাপারশ প্রধ্োজন মধ্তা রিধ্শষধ্জ্ঞি পিামশন 
প্রিান র্ধ্ি রনউ ইের্ন  ঘেটধ্র্ সহােতা র্িধ্ি।  
  
এোড়াও গভননি কুওধ্মা মানুষধ্র্ জনসমাগমপূণন স্থানগুধ্লাধ্ত ঘর্ন মাস্ক পিা উরচত তা িোখো র্ধ্ি 
এর্টি রভরডও ততরি ও ঘশোি র্ধ্ি রনধ্ত রনউ ইের্ন িাসীধ্িি আহ্বান জারনধ্ে নতুন প্ররতধ্োরগতাি 
ঘ াষণা র্ধ্িধ্েন। রিজেী রভরডওটি পািরলর্ সারভন ধ্সি ঘ াষণা রহধ্সধ্ি িেিহাি র্িা হধ্ি। 
রভরডওগুরল 30 ঘসধ্র্ধ্ন্ডি ঘচধ্ে র্ম সমধ্েি রভতধ্ি হধ্ত হধ্ি, মুখ ও নাধ্র্ি উপধ্ি সঠির্ভাধ্ি 
পিা এর্টি মাস্ক ঘিখাধ্ত হধ্ি এিং 30 ঘম তারিধ্খি মধ্যে জমা রিধ্ত হধ্ি। আগ্রহী রনউ 
ইের্ন িাসীগণ আধ্িা জানধ্ত পািধ্িন এখাধ্ন WearAMask.ny.gov।  
  
"গত র্ধ্ের্ মাস যধ্ি অ্রিশ্বাসে পরিিতন ধ্নি এর্টি চাপেুি সমে রেল তধ্ি আমাধ্িি এই 
পরিরস্থরত ঘর্থধ্র্ রশখধ্ত ও উন্নরত লাভ র্িধ্ত হধ্ি এিং আমাধ্িি রসধ্েমগুরল আধ্গি তুলনাে 
আিও উন্নত র্িধ্ত হধ্ি তা রনরিত র্িধ্ত হধ্ি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা ঘে ঘক্ষিগুরল 
ঘর্থধ্র্ প্ররৃ্তপধ্ক্ষ রশখধ্ত পারি তাি মধ্যে এর্টি হধ্লা রশক্ষা র্ািণ আমাধ্িি রশক্ষা িেিস্থাি পুিাধ্না 
মধ্ডল ঘেখাধ্ন প্রধ্তেধ্র্ ঘেরণর্ধ্ক্ষ িধ্স ঘসটি নতুন স্বাভারির্ অ্িস্থাে আি র্াজ র্িধ্ে না। আমিা 
েখন আমাধ্িি সু্কলগুধ্লা পুনিাে চাল ুর্রি তখন ভরিষেধ্তি জনে ঘসগুরল পুনিাে র্ল্পনা র্িা োর্ 
এিং আমিা রিল এন্ড ঘমরলন্ডা ঘগটস ফাউধ্ন্ডশধ্নি সাধ্র্থ সহধ্োরগতা র্িরে এিং আমিা আমাধ্িি 
র্াধ্ে র্থার্া সমস্ত নতুন প্রেুরি িেিহাি র্ধ্ি আযুরনর্, উদ্ভািনী রশক্ষাি রির্ল্পগুরল সন্ধান র্িরে"।  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 2,239 জন নধ্ভল র্ধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত র্ধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইের্ন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখো 3,21,192-ঘত রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 3,21,192 
জন িেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ি সনাি হধ্েধ্েন, তাধ্িি ঘভৌগরলর্ অ্িস্থান রনম্নরূপ:  
  
কাউবি  গমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
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