
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

যেম্বেতু েরৎকাল আসম্বে, গভর্নর কুওম্বমা কৃবি পেনটর্ িেিসার জর্ে র্তুর্ রাষ্ট্রীয় বর্ম্বদন বেকা য ািণা কম্বরর্  
  
বর্ম্বদন বেকা কর্ন যমম্বজস, আপর্ার বর্জস্ব ফল/সিবজর বপক অপাম্বরের্, যেরাইডস এিং োম্বেড োউজগুবলর 

যেম্বে প্রম্বোজে  
  

বর্ম্বদন বেকা পাওয়া োম্বি এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কৃষি পর্নটর্ ব্যব্সার জর্য র্তুর্ রাষ্ট্রীয় ষর্মদন ষিকা ঘ ািণা কমরমের্ ঘর্মেতু 
ষর্উ ইয়কন  ঘেমট িরৎ ঘমৌসুম শুরু েময়মে। ঘর্ ব্যব্সার মমযয কর্ন ঘমমজস, আপর্ার ষর্জস্ব ফল এব্ং 
সব্ষজর ষপক অ্পামরির্, ঘেরাইডস এব্ং েমেড োউজগুষল অ্ন্তভুন ক্ত, ঘসগুষল কম ঝুুঁ ষকপণূন আউটমডার ষিল্প 
এব্ং ষব্মর্াদর্ ষেমসমব্ ষব্মব্ষিত েয় এব্ং ষর্উ ইয়মকন র NY ফরওয়াডন  ষর্মদন ষিকার অ্যীমর্ কাজ করার অ্র্ুমষত 
ঘদওয়া েয়। এোড়াও ষর্উ ইয়কন ব্াসীগণ ঘেমটর কৃিকমদর ব্াজার এব্ং নর্পুণয পার্ীয় ঘেইল পষরদিনর্ করমত 
পামরর্, র্া ঘেমটর কৃষি এব্ং পর্নটর্মক সমর্নর্ কমর রাষ্ট্রীয় ষর্মদন ষিকার অ্যীমর্ ঘ ালা রময়মে।  
  
"ষর্উ ইয়কন  ঘেমটর ষব্স্ময়কর আউটমডার আকিনণ এব্ং ষব্মর্াদর্মূলক সুমর্াগ প্রষত ব্ের িরমতর ঘমৌসুমম 
পষরব্ার এব্ং কষমউষর্টির জর্য একটি আিীব্নাদ এব্ং আমরা িাই ষর্উ ইয়কন ব্াসীরা তামদর পষরব্ামরর সামর্ 
এই সময়টা দাষয়ত্বিীল এব্ং ষর্রাপমদ উপমভাগ করমত সক্ষম ঘোক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজ ঘ াষিত 
র্তুর্ ষর্মদন ষিকা ষর্ষিত করমব্ ঘর্ এই ব্যব্সাগুমলা জর্গমণর জর্য উন্মকু্ত র্াকমব্, র্ার ফমল পষরব্ারগুমলা 
তামদর ষপ্রয় িরৎ কার্নক্রম উপমভাগ করমত পারমব্ এব্ং আমামদর কৃিক কষমউষর্টি এব্ং স্থার্ীয় অ্র্নর্ীষতমক 
িাঙ্গা করমব্।"  
  
যেম্বটর কৃবি কবমের্ার বরচাডন  এ. িল িম্বলর্, "জাষতর অ্র্যতম িীিন কৃষি ঘেট ষেমসমব্, ষর্উ ইয়কন ব্াসী 
ঐষতেযগতভামব্ ফসল ঘতালা উদর্াপর্ করমত একষিত েয়—আমপল ঘর্মক আঙ্গরু ঘর্মক কুমমড়া। এই ব্ের, 
র্ষদও আপর্ার ষপ্রয়  ামামর পষরষস্থষত একই রকম র্াও েমত পামর, আষম আর্মের সামর্ ব্লমত িাই ঘর্ 
আমরা এ র্ও কৃষি ফলর্ এব্ং অ্মর্ক পষরব্ার-ব্ান্ধব্ কমনকাণ্ড উদর্াপর্ করমত পাষর। এই র্তুর্ ষর্মদন ষিকার 
মাযযমম, আমরা আিা কষর ষর্উ ইয়কন ব্াসীরা ষর্উ ইয়মকন র ঘসরা ষকেু কৃষিমক ষর্রাপদ এব্ং সামাষজকভামব্ 
দরূব্তী উপাময় উপমভাগ করমত সক্ষম েমব্।"  
  
ঘর্ ব্যব্সাগুষল পুর্রায়  লুমত পামর ঘসগুষল কম ঝুুঁ ষকপূণন আউটমডার ষিল্প ও ষব্মর্াদর্ এব্ং গণ পষরব্ের্ 
ষর্মদন ষিকার আওতাযীর্। ষর্মদন ষিকায় অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে, তমব্ সীমাব্দ্ধ র্য়:  
  
কর্ন যমম্বজস - কম ঝুুঁ ষকপূণন আউটমডার ষিল্প ও ষব্মর্াদর্ ষর্মদন ষিকা এব্ং ষর্মির িতন াব্লীর সামর্ সঙ্গষত ঘরম  
অ্র্ুমমাষদত:  

• হ্রাসকৃত যারণক্ষমতা  
• ঘফস কভাষরং আব্িযক  
• ব্যষক্ত/দলগুষলর মমযয সামাষজক দরূত্ব ব্জায় রা া  

  
যেরাইডস - গণ পষরব্ের্ ষর্মদন ষিকা এব্ং ষর্মির িতন াব্লীর সামর্ সঙ্গষত ঘরম  অ্র্ুমমাষদত:  

• ব্াযযতামূলক ঘফস কভাষরং  
• ব্যষক্ত/দলগুষলর মমযয সামাষজক দরূত্ব আব্িযক  
• রাইডগুষলর মমযয প্রায়িই স্পষিনত পষৃ্ঠগুষল ঘর্মর্- োতল, পষরষ্কার এব্ং সযাষর্টাইজ করা  

  
আপর্ার বর্জস্ব ফল/সিবজর বপক- অপাম্বরের্ - কম ঝুুঁ ষকপণূন আউটমডার ষিল্প ও ষব্মর্াদর্ ষর্মদন ষিকা এব্ং 
ষর্মির িতন াব্লীর সামর্ সঙ্গষত ঘরম  অ্র্ুমমাষদত:  

• হ্রাসকৃত যারণক্ষমতা  
• ঘফস কভাষরং আব্িযক  

https://agriculture.ny.gov/system/files/documents/2020/09/agritourismfaq.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Lowriskoutdoorartsandentertainment-MasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PublicTransportationMasterGuidance.pdf


 

 

 

• ব্যষক্ত/দলগুষলর মমযয সামাষজক দরূত্ব ব্জায় রা া।  
  
েম্বেড োউজ - কম ঝুুঁ ষকপূণন ইর্মডার ষিল্প ও ষব্মর্াদর্ ষর্মদন ষিকা এব্ং ষর্মির িতন াব্লীর সামর্ সঙ্গষত ঘরম  
অ্র্ুমমাষদত:  

• হ্রাসকৃত যারণক্ষমতা  
• ঘফস কভাষরং আব্িযক  
• ব্যষক্ত/দলগুষলর মমযয সামাষজক দরূত্ব ব্জায় রা া  

  
ঘপািা প্রাণীর ষিষড়য়া ার্া অ্র্ুমমাষদত র্য়।  
   
ষর্উ ইয়কন  ঘেট ষডপাটন মমে অ্ব্ এষিকালিার অ্যান্ড মামকন ট (New York State Department of Agriculture 
and Markets) কৃষি ষিমল্পর জর্য একটি পণূনাঙ্গ ষর্মদন ষিকা জাষর কমরমে, র্ার মমযয রময়মে কৃিকমদর ব্াজামরর 
জর্য ষর্মদন ষিকা এব্ং এর  াদয ও পার্ীয় উৎপাদকমদর জর্য ষর্মদন ষিকা। সকল ষর্মদন ষিকা 
https://agriculture.ny.gov/coronavirus এ পাওয়া র্ামব্।  
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