
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, প্রবিটি অঞ্চম্বলর সংক্রমম্বণর হাম্বরর উপর বভবি কম্বর, বর্উ 
ইয়কন  ঘেট জমু্ব়ে সু্কলগুম্বলাম্বক এই েরম্বি ঘ ালার অর্ুমবি ঘেওয়া হম্বে  

  
প্রবিটি অঞ্চম্বলর সংক্রমম্বণর হার স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কম্ব ার বর্ম্বেন বেকার উপর বভবি কম্বর পরু্রায় 

ঘ ালার জর্ে রাম্বজের বর্র্নাবরি মাম্বর্র প্রম্বয়াজর্ীয় সীমার বর্ম্বে  
  

ইর্-পাসনর্ ির্াম আংবেক পরু্রায় ঘ ালার বিষয়টি প্রবিটি স্বিন্ত্র সু্কল বিসবিক্ট কিতন ক 
স্থ্ার্ীয়ভাম্বি বর্র্নারণ করা হম্বি  

  
স্বাস্থ্ে বিভাগ সু্কল বিসবিম্বক্টর পরু্রায় ঘ ালার পবরকল্পর্া পেনাম্বলাের্া করম্বি এিং িাম্বের 

অিস্থ্ার্ সম্পম্বকন  ঘসামিার বিসবিক্টগুবলম্বক জার্াম্বি  
  

সু্কল বিসবিক্টগুবলম্বক 21 আগম্বের আম্বগ অবভভািকম্বের সম্বে বির্-পাাঁেটি জর্সভা করম্বি হম্বি  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে, প্রতিটি অ্ঞ্চমের সংক্রমমণর হামরর উপর 
তভতি কমর, তর্উ ইয়কন  ঘেট জমু়ে সু্কেগুমোমক এই শরমি ঘ াোর অ্র্ুমতি ঘেওয়া হমে। প্রতিটি 
অ্ঞ্চমের সংক্রমমণর হার সু্কে ঘ াোর জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘেমটর মামর্র সীমার তর্মে। স্বাস্থ্য তিভাগ 
সু্কে তিসতিমের পুর্রায় ঘ াোর পতরকল্পর্া পেনামোের্া করমি এিং িামের অ্িস্থ্ার্ সম্পমকন  
ঘসামিার তিসতিেগুতেমক জার্ামি। ঘেমটর 749টি সু্কে তিসতিমের মমযয 127টি এ র্ও স্বাস্থ্য 
তিভামগর কামে পতরকল্পর্া জমা ঘেয়তর্, এিং আরও 50টির জমা ঘেওয়া পতরকল্পর্া অ্সমূ্পণন িা 
িামি  াটতি রময়মে। স্বিন্ত্র তিসতিে তকভামি পুর্রায় ঘ াো হমি িা তর্যনারণ করা হমি - 
সশরীমর ির্াম একটি সংকর মমিে - স্বাস্থ্য তিভামগর কম ার তর্মেন তশকার অ্যীমর্ স্থ্ার্ীয় সু্কে 
তিসতিে কিতন ক তর্যনারণ করা হমি। স্বাস্থ্য তিভামগর তর্মেন তশকা এ ামর্ পাওয়া োমি।  
  
গভর্নর এো়োও ঘ াষণা কমরর্ ঘে সু্কে তিসতিেগুতেমক িামের েরূিিী তশক্ষা পতরকল্পর্া অ্র্োইমর্ 
ঘপাে করমি হমি এিং ঘসই সামে তশক্ষােী এিং তশক্ষকমের ঘটতেং এিং িযাতকং করার জর্য িামের 
পতরকল্পর্া ঘপাে করমি হমি। 21 আগমের আমগ সু্কেগুতেমক অ্তভভািকমের সামে তির্ ঘেমক 
পাাঁেটি জর্সভা করমি হমি- োমের েরূ ঘেমক অ্ংশগ্রহমণর অ্র্ুমতি ঘেওয়া হমি- ঘসই সামে িামের 
পুর্রায় ঘ াোর পতরকল্পর্ার মমযয তেময় োওয়ার জর্য তশক্ষকমের সামে একটি তমটিং করমি হমি।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf


 

 

"আমামের সংক্রমমণর হামরর উপর তভতি কমর তর্উ ইয়কন  ঘেট এই মুহূমিন  সিমেময় ভামো 
পতরতস্থ্তিমি আমে। েতে ঘকউ সু্কে  ুেমি পামর, আমরা সু্কে  েুমি পাতর। আমরা মাস্ক পতর, 
আমরা সামাতজক েরূত্ব িজায় রাত , আমরা সংক্রমমণর হার কতমময় ঘরম তে, এিং আমরা সু্কে 
পুরর্য়ায় ঘ াোর িযাপামর একই স্তমরর িুতিমিা আর্মি পাতর ো আমরা অ্েনর্ীতিমক পরু্রায় 
ঘ াোর জর্য এমর্তে", গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের সু্কমের তর্মেন তশকামক ঘেমশর সিমেময় 
িুতিমার্ তহমসমি তিমিের্া করা হময়মে। আমামের অ্েনর্ীতি পুর্রায় ঘ াোর তর্মেন তশকা ঘেমশর মমযয 
সিমেময় িতুিমার্ তেে। িাই, েতে ঘকউ এটা করমি পামর, আমরা এটা করমি পাতর। তকন্তু আমরা 
সফে হময়তে কারণ আমরা স্মাটন  তেোম এিং আমামের স্মাটন  হওয়া অ্িযাহি রা মি হমি। প্রতিটি 
সু্কে তিসতিমের সু্কমে তফমর োওয়ার পতরকল্পর্ায় অ্তভভািক এিং তশক্ষকমের অ্িশযই তর্রাপে ঘিায 
করমি হমি, এিং এই পতরকল্পর্াগুতেমক অ্িশযই স্বাস্থ্য তিভামগর তর্মেন তশকা ঘমমর্ েেমি হমি। এটা 
তর্তিি করমি, তর্উ ইয়মকন র পতরিারগুতেমক অ্িশযই পুমরাপুতর অ্িতহি হমি হমি এিং 
কমোপকেমর্র অ্ংশ হমি হমি। আর িাই, আগামী কময়ক সপ্তামহর মমযয, সু্কে তিসতিেগুতেমক 
অ্িশযই এর সামে েুক্ত হমি হমি: অ্তভভািক এিং তশক্ষকমের সামে কো িো এিং সি পক্ষমক 
পতরকল্পর্ার সামে সম্মি করা।"  
  
গিকাে তর্উ ইয়কন  ঘেমট জার্ামর্া 70,170 জমর্র পরীক্ষার মমযয মাত্র 714 জর্ িা 1.0 শিাংশ 
পতজটিভ ঘরাগী তেে। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রামের শিাংশ তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মেলিার  িুর্িার  িতহস্পবিিার  
Capital Region  0.9%  0.8%  0.7%  

Central New York  0.5%  0.6%  0.8%  
Finger Lakes  0.5%  0.7%  0.8%  
Long Island  1.2%  1.0%  0.9%  
Mid-Hudson  0.8%  1.0%  0.7%  

Mohawk Valley  1.0%  1.5%  0.9%  
New York City  1.0%  1.1%  1.1%  
North Country  0.2%  0.4%  0.2%  
Southern Tier  0.5%  0.5%  1.2%  

Western New York  0.5%  0.9%  1.7%  
  
  
  

###  
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