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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সি অঞ্চম্বল কম ঝুুঁ বকপণূন সু্কল ক্রীডা 21 ঘসম্বেের ঘেম্বক শুরু 
হম্বে পাম্বর  

  
ঘকার্ ভ্রমণ অর্ুেীলর্ িা ঘেলা 19 অম্বটাির পেনন্ত সু্কম্বলর অঞ্চল িা সমবিে অঞ্চল িা কাউবির 

িাইম্বর অর্ুম্বমাবিে হম্বি র্া  
  

উচ্চ-ঝুুঁ বক ক্রীডার অর্ুেীলর্ চলম্বেপাম্বর বকন্তু এই সমম্ব়ে ঘেলার অর্ুমবে ঘিও়ো হম্বি র্া  
  
  
গভর্নর এঅ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে সব অ্ঞ্চমে কম ঝুুঁ ককপূণন, সু্কে-স্পন্সরকৃত 
ক্রীডা 21 ঘসমেম্বর ঘেমক অ্র্ুশীের্ এবং ঘেো শুরু করমত পামর। েকিও, অ্র্ুশীের্ বা ঘেোর 
জর্য ভ্রমণ 19 অ্মটাবর পেনন্ত সু্কমের অ্ঞ্চে বা সংেগ্ন অ্ঞ্চে বা কাউকির বাইমর কর্কষদ্ধ করা 
হমব। শরত ক্রীডা ঘমৌসুমমর জর্য, কর্ম্ন এবং মাঝাকর ঝুুঁ ককপূণন ক্রীডার মমযয ঘেকর্স, ফুেবে, ক্রস 
কাকি, কফল্ড হকক এবং সাুঁতার অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
উচ্চ ঝুুঁ ককপূণন ক্রীডা ঘেগুমোর জর্য পূণন শারীকরক স্পমশনর প্রম াজর্ হ  ঘসগুকে 21 ঘসমেম্বর ঘেমক 
অ্র্ুশীের্ শুরু করমত পামর ককন্তু পরবতী তাকরে বা 31 কিমসম্বর পেনন্ত ঘেেমত পারমব র্া। 
COVID-19 গণস্বাস্থ্য জরুকর অ্বস্থ্ার সম  ঘেোযুো এবং কবমর্ািমর্র জর্য স্বাস্থ্য কবভামগর 
কর্মিন কশকা অ্র্েুা ী, উচ্চ ঝুুঁ ককপূণন ঘেোযুোর অ্র্ুশীের্ বযকক্ত বা িে, কবর্া-বা- কম স্পশন 
প্রকশক্ষমণর মমযয সীমাবদ্ধ। উচ্চ ঝুুঁ ককপূণন ক্রীডার মমযয ফুেবে, ঘরকলং, রাগকব, হকক এবং ভকেবে 
অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"ঘেে অ্মর্ক গমবষণা কমরমে ককভামব আমরা কর্রাপমি আমামির কশক্ষােীমির সু্কে ঘেোযুো  
অ্ংশগ্রহণ করমত কিমত পাকর এবং তামির প্রম াজর্ী  বযা ামমর সুমোগ কিমত পাকর, এবং আমরা ঘে 
কর্মিন কশকা ততকর কমরকে তা আগামী মামস কর্ম্ন ঝুুঁ ককপূণন ঘেোযুো অ্র্ুশীের্ এবং ঘেো শুরু করার 
সুমোগ কমর ঘিমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা েুব ঘেোযুোর ঘসভামবই সামোকি ঘেভামব 
আমরা আমামির পেনা ক্রমম পুর্রা  ঘোোর সম  অ্র্য সব ককেু সামমেকে- িেগুমোমক ঘকার্ 
সু্কমের অ্ঞ্চে বা সংেগ্ন অ্ঞ্চমের বাইমর প্রকতদ্বকিতা করার অ্র্ুমকত ঘিও া হমব র্া েতক্ষণ র্া 
আমরা এর প্রভাব আন্দাজ করমত পাকর।"  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SportsAndRecreationMasterGuidance.pdf


 

 

সু্কেগুকেমক অ্বশযই তামির সু্কে ক্রীডা পকরচাের্ার জর্য কবভামগর কর্মিন কশকা অ্র্ুসরণ করমত 
হমব। সু্কেগুকেমক ইর্মিার ফযাকসকেটির যারণক্ষমতার 50 শতাংমশর মমযয উপকস্থ্কতর সংেযা সীকমত 
করমত হমব এবং সামাকজক িরূত্ব এবং মুোবরণ বাস্তবা মর্র পাশাপাকশ ঘেমো াড প্রকত িইুজমর্র 
মমযয িশনক সীমাবদ্ধ রােমত হমব।  
  

###  
  
 

অ্কতকরক্ত তেয ঘপমত ঘিেুর্ www.governor.ny.gov 
কর্উই কন  ঘেে | একিককউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=47f95544-1bc1f3f9-47fbac71-000babd9fa3f-4e4f59633c3e6963&q=1&e=bd909311-6a03-42c2-87ca-a6e12096ed95&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES03E707B09C3BE491852585CE00654A7D00000000000000000000000000000000

