
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

উত্তর-পিূনাঞ্চম্বলর গভর্নরম্বের আঞ্চবলক জ াট জ াষণা কম্বরম্বে জে কম্বল গুবলম্বক থ্োঙ্কসবগবভিং এর 
বিরবির  র্ে োওযার আম্বগ বেক্ষাথ্ীম্বের পরীক্ষার করাম্বর্ার িেিস্থা করম্বি উৎসাবিি করা 

িম্বি, েরম্বির জসবমস্টার বর্রাপম্বে জেষ করার  র্ে েরূিিী বর্ম্বেন ের্া সম্প্রসারম্বণর সুপাবরে কম্বর  
  

উত্তর-পিূনাঞ্চম্বলর আিাবসক কম্বল গুবলম্বক থ্োঙ্কসবগবভিং বিরবির  র্ে োওযার আম্বগ 
বেক্ষাথ্ীম্বের পরীক্ষার িেিস্থা করা উবিি এিিং বর্বিি করা উবিি জে বেক্ষাথ্ীরা 

জকাযারান্টাইম্বর্র বর্যম সম্পম্বকন  সম্বিির্  
  

গভর্নররা সকল ভ্রমণ থ্োঙ্কসবগবভিং এর  র্ে সীবমি করম্বি এিিং কম্বল ম্বের েরম্বির জসবমস্টার 
জেষ করম্বি িবধনি েরূিিী বর্ম্বেন ের্া িেিিার করম্বি অর্ুম্বরাধ কম্বর, োম্বি বেক্ষাথ্ীম্বের কোম্পাস 

এিিং িাব়ির মম্বধে িারিার ভ্রমম্বণর প্রম্বযা র্ীযিা হ্রাস করা োয  
   

গি সপ্তাম্বি উত্তর-পিূনাঞ্চম্বলর গভর্নরম্বের  রুরী েীষন সম্বেলম্বর্ কম্বল  সম্পবকন ি ভ্রমণ বর্ম্বেন বেকা 
বর্ম্বয িহু-রাষ্ট্রীয িুবিম্বি জপ ৌঁোম্বর্া িম্বযম্বে  

  
নিউ ইয়র্কে র গভিের অ্যানু্ড্র এম. কুওর্মা, নিউ জানসের গভিের নিল মানিে , কার্িনিকার্ের গভিের 
নিড লযামন্ট, নডলাওয়যার্রর গভিের জি কানিে, নেিনসলভানিয়ার গভিের েম উলি, নরাড 
আইলযার্ের গভিের নজিা রাইর্মার্ো এবং মযাসাচুর্সের্সর গভিের চানলে নবকার আজ ন াষণা 
কর্রর্েি নে তারা তার্ের সংনিষ্ট রাজযগুনলর আবানসক কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয়গুর্লার্ক উৎসানিত 
করর্বি থ্যাঙ্কসনগনভং এর েুটির্ত বানির্ত োওয়া সকল নিক্ষাথ্ীর্ের েতো সম্ভব েরীক্ষা করার্িার 
বযবস্থা করা তারা কযাম্পাস নের্ি োওয়ার আর্গ। নে নকাি োত্র োরা েরীক্ষায় ইনতবাচক িল 
লাভ করর্ব তার্ের কযাম্পার্স নবনিন্ন থ্াকর্ত উৎসানিত করা ির্ব তারা োত্রা করর্ত োরার আর্গ 
অ্থ্বা স্থািীয় স্বাস্থয নবভার্গর সার্থ্ তার্ের নিরােে ভ্রমর্ণর বযবস্থা করর্ত ির্ব। এই প্রর্চষ্টা কর্লজ 
োত্রর্ের েুটির নের্ি বানি নির্র তার্ের সম্প্রোর্য় COVID-19 আমোনি করার ঝুুঁ নক প্রিনমত 
করর্ত সািােয করর্ব। উেরন্তু, কর্লর্জর উনচৎ োত্র-োনত্র এবং তার্ের েনরবারর্ের তার্ের নিজ 
রার্জযর প্রাসনিক নকায়ারান্টাইি িীনত সম্পর্কে  অ্বনিত করা।  
  
"সবাই নেমি ভনবষযদ্বাণী কর্রনেল, তােমাত্রা কর্ম োওয়ার সার্থ্ সার্থ্ নকস বাির্ে, এবং নিউ 
ইয়কে  অ্িাক্রময িয়। েুটির নেি আসন্ন িওয়ার সার্থ্ সার্থ্ আমরা বযনিগত বানির্ত নোে নোে 
সমার্বি নথ্র্ক 'নলনভং রুম নেড' এর নবরুর্ে লিাই করনে - এবং কর্লজ োত্রর্ের আন্তঃরাজয 
ভ্রমণ নোগ করা ির্ল তা আগুর্ি গযার্সানলি ঢালার মত ির্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 



 

 

জানি এই ভাইরাস সীমান্তর্ক সম্মাি কর্র িা, তাই এই অ্ঞ্চর্লর গভিেররা এই নবস্তার বন্ধ করর্ত 
এক সার্থ্ কাজ করর্েি। কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয়গুনলর্ক োওয়ার আর্গ সকল োত্রর্ক-োত্রীর্ের 
েরীক্ষা কর্র, তার্ের নকায়ারান্টার্ির নিয়ম সম্পর্কে  জািার্িা, এবং থ্যাঙ্কসনগনভং ও িীর্তর েুটির 
মর্যয অ্িলাইি ক্লাস েনরচােলিা কর্র তার্ের কতে বয োলি করর্ত ির্ব। আমরা বসর্ন্ত COVID 
িামক েশুটির্ক েরানজত কর্রনে, এবং এক সার্থ্ কাজ কর্র আমরা এই িীর্ত আবার তা করর্ত 
োনর।"  
  
"থ্যাঙ্কসনগনভং এবং বৃিত্তর েুটির মরশুম দ্রুত এনগর্য় আসার সার্থ্, আমার্ের বুঝর্ত ির্ব নে, নে 
নকাি বৃিৎ োনরবানরক সমার্বি - নবর্িষ কর্র নবনভন্ন বয়র্সর নগাষ্ঠীর মর্যয - নডিার নেনবলর্ক 
COVID িেস্পর্ে েনরণত করার ঝুুঁ নকর কবর্ল নির্ল," িম্বলর্ গভর্নর মারবি। "আমার্ের অ্ঞ্চল 
জরু্ি সংক্রমর্ণর ঝুুঁ নক কমার্ত, আমরা কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয়গুনলর্ক উৎসানিত করনে নের্ি 
নির্র আসা োত্রর্ের-োত্রীর্ের জিয েরীক্ষা করার্িা বৃনে করর্ত এবং োরা ইনতবাচক িল লাভ 
করর্েি তার্ের নির্জর রার্জযর নকায়ারান্টাইি নির্ষযাজ্ঞা নমর্ি চলার জিয উৎসানিত করনে। েনে 
আমরা সনম্মনলতভার্ব এই মিামারীর প্রথ্ম তরি োর করর্ত আমার্েরর্ক নে সাযারণ জ্ঞার্ির 
প্রিমর্ির অ্িুিীলি সািােয কর্রর্ে, আমরা নসগুনলর প্রনত আবার নির্জর্ের নির্য়ানজত কনর তাির্ল 
আমরা একটি টীকা বযােকভার্ব উেলব্ধ িওয়ার আর্গ জীবি বাুঁচার্ত োনর।"  
  
গভর্নর লোমন্ট িম্বলর্, "অ্তযন্ত সংক্রনমত রাজয নথ্র্ক নির্র আসা কর্লজ োত্র-োত্রীরা 
কার্িনিকার্ে COVID এর নবস্তারর্ক ত্বরানিত করর্ত োর্র। কর্লজ নথ্র্ক বানি নিরার জিয 
েরীক্ষা/নকায়ারান্টাইর্ির নিয়ম েনরষ্কারভার্ব বলার জিয আমার্ের সকল আঞ্চনলক গভিেরর্ের নেৌথ্ 
প্রর্চষ্টার প্রিংসা করনে।"  
  
"এই কথ্াটি সুন্দর কর্র বলার উোয় নিই: এটি একটি কঠিি িীতকাল ির্ব," গভর্নর কাবর্ন 
িম্বলর্। "আমরা আমার্ের অ্ঞ্চল এবং সারা নের্ি COVID-19 এর কারর্ণ নবর্ি ওঠা নকস, 
িাসোতার্ল ভনতে  এবং মৃতুয নেখর্ত োনি েখি আমরা িীর্তর মাসগুনলর্ত প্রর্বি করনে। েুটির 
নেিগুর্লা একটি গুরুত্বেূণে চযার্লঞ্জ উেস্থােি কর্র। আনম আমার্ের অ্ঞ্চর্লর সির্োনগতার জিয 
কৃতজ্ঞ, এবং নডলাওয়যার্রর প্রনত অ্িুর্রায জািার্ত থ্াকব এই কাজ করর্ত ো কাজ কর্র। একটি 
মুর্খাি েরুি। আেিার েনরবার্রর বাইর্র কার্রা সার্থ্ জর্িা ির্বি িা। সজাগ থ্াকুি।"  
  
"আমার্ের সনম্মনলত োনয়ত্ব আমার্ের সম্প্রোয়র্ক এবং আমার্ের মর্যয োরা সবর্চর্য় অ্সুরনক্ষত, 
তার্ের রক্ষা করা COVID-19 নথ্র্ক এবং এই মিামারী োর করর্ত এক সার্থ্ কাজ করা অ্বযািত 
রাখা," গভর্নর উল্ফ িম্বলর্। "নবেযমাি প্রর্চষ্টার সার্থ্ নমনলত ির্য় এই লক্ষনস্থত প্রিমি প্রর্চষ্টা 
COVID-19 এর নবস্তার কমার্িার জিয অ্তযন্ত প্রর্য়াজিীয়। আমার্ের সবাইর্ক মুর্খাি েরর্ত, 
সামানজক েরূত্ব অ্িুিীলি করর্ত এবং িাত যুর্ত একনত্রত িওয়া প্রর্য়াজি জীবি বাুঁচার্ত এবং 
আমার্ের অ্থ্েিীনতর্ক রক্ষা করর্ত সািােয করার জিয।"  
  
"েখি আমার্ের COVID নকস এবং িাসোতার্ল ভনতে  বাির্ে, এো অ্তযন্ত গুরুত্বেূণে নে আমরা 
একটি অ্ঞ্চল নির্সর্ব একনত্রত িই োর্ত আমরা নবস্তার মন্থর করর্ত োনর এবং আমার্ের সাংসের্ের 



 

 

নিরােে রাখর্ত োনর," গভর্নর রাইম্বমাম্বডা িম্বলর্। "আমার্ের বৃত্ত নোে এবং মুর্খাি ের্র থ্াকার 
বযাোর্র আমার্ের সবাইর্ক আর্রা সজাগ থ্াকর্ত ির্ব, একই সার্থ্ আমরা সব জায়গায় 
উেসগেবীনিি েরীক্ষা করা চানলর্য় োনি। উত্তর-েবূোঞ্চর্লর রাজযগুনলর মর্যয এই সির্োনগতামূলক 
েনৃষ্টভনি আমার্ের বক্রর্রখা সমতল করর্ত সািােয করর্ব এবং থ্যাঙ্কসনগনভং েূটির্ত নবস্তার নরায 
করর্ব।"  
  
"এই অ্ঞ্চর্ল COVID নকর্সর  েিা বাির্ে এবং এই নরার্গর সার্থ্ আসা গুরুতর স্বার্স্থযর প্রভাবও 
নবর্ি উঠর্ে। এই যরর্ির ভ্রমণ এবং উচ্চনিক্ষা িীনত নির্য় এক সার্থ্ কাজ কর্র, নিক্ষাথ্ীরা েুটির 
নের্ি ভ্রমণ করর্ল COVID এর নবস্তার্রর উের রাজযগুনলর্ত আরও বি প্রভাব নিলর্ত োর্র," 
গভর্নর জিকার িম্বলর্। "বনু্ধ এবং েনরবার্রর সার্থ্ একনত্রত িওয়া এই ভাইরাস েিার্িার ঝুুঁ নক 
উর্েখর্োগযভার্ব বানির্য় নেয় এবং েনেও েরীক্ষা এবং নবনিন্নতার নির্েে নিকা েনির্য় েিার্ক যীর 
করর্ত সািােয করর্ত োর্র, তাও সবার োনয়ত্ব মুর্খাি েরা এবং েনরবার্রর বাইর্রর নলাকজর্ির 
সার্থ্ বানির নভতর্র জমার্য়ত িওয়া নথ্র্ক নবরত থ্াকা।"  
  
নোে, আবানসক েনরর্বর্ি বনযেত সংক্রমণ এবং থ্যাঙ্কসনগনভং ভ্রমর্ণর কারর্ণ সারা নের্ি বযােক 
সংক্রমর্ণর ঝি উর্ঠর্ে, উত্তরেূবে সি। েনে মািষু তার্ের তাৎক্ষনণক েনরবার্রর বাইর্র নোে নোে 
জমার্য়র্ত উেোেি কর্র, তাির্ল থ্যাঙ্কসনগনভং এর ের নকসগুনল িােকীয় ভার্ব নবর্ি োওয়ার 
ঝুুঁ নক থ্ার্ক। সকল গভিেররা তার্ের বানসন্দার্ের বানির্ত থ্াকর্ত এবং নোেভার্ব উেোেি করর্ত 
অ্িুর্রায করর্েি োর্ত আগামী সপ্তািগুর্লার্ত অ্নিয়নিত COVID-19 েনির্য় েিার ঝুুঁ নক েরূ 
করর্ত সািােয িয়।  
  
গভিেররা এবং তার্ের জিস্বাস্থয নবর্িষজ্ঞরা সপ্তািার্ন্ত উত্তর-েূবোঞ্চর্লর গভিেরর্ের একটি জরুরী 
সর্ম্মলর্ি এই নির্েে নিকা ততনর কর্রর্েি। গভিেররা এোিাও সিরীর্র নিক্ষার গুরুর্ত্বর উের নজার 
নের্য়র্েি, নবর্িষ কর্র তরুণ োত্র-োত্রীর্ের জিয োরা েরূবতীভার্ব তত ভার্লাভার্ব নিখার 
সম্ভাবিা কম। মানকে ি েিুরাষ্ট্র এবং ইউর্রার্ের অ্নভজ্ঞতা নেনখর্য়র্ে নে সু্কর্ল সংক্রমর্ণর িার কম 
থ্াকর্ে্ত সু্কলগুর্লা নিরাের্ে েনরচালিা করা নের্ত োর্র।  
  
কর্লজ সম্পনকে ত ভ্রমর্ণর কারর্ণ COVID এর নবস্তার বন্ধ করার জিয নিউ ইয়কে , মযাসাচুর্সেস, 
নডলাওয়যার, কার্িনিকাে, নিউ জানসে, নরাড আইলযাে এবং নেিনসলভানিয়ার কর্লজ এবং 
নবশ্বনবেযালয়গুর্লার্ত থ্যাঙ্কসনগনভং এর েুটির্ত োওয়ার আর্গ সকল নিক্ষাথ্ীর্ের জিয েরীক্ষা করার 
বযবস্থা উেলব্ধ করর্ত এবং নিক্ষাথ্ীর্ের ও তার্ের েনরবারর্ের রার্জযর নকায়ারান্টাইর্ির 
আবিযকতাগুনল সম্পর্কে  অ্বগত উৎসানিত করা ির্ব। নে নকাি োত্র োরা োওয়ার আর্গ 
ইনতবাচক িল লাভ কর্র েরীক্ষায়, তার্ের কযাম্পার্স নবনিন্ন থ্াকার অ্িুমনত নেওয়া উনচত, 
অ্থ্বা স্থািীয় স্বাস্থয নবভার্গর অ্িুর্মােি নির্য় নিরাের্ে ভ্রমণ করর্ত নেওয়া ির্ত োর্র। নে সব 
োত্র-োত্রীরা ইনতমর্যযই কযাম্পার্স নবনিন্ন বা নকায়ারান্টাইর্ি আর্ে, তার্ের নিযোনরত েৃথ্কীকরণ 
সম্পন্ন িা করা েেেন্ত নসই স্থার্ি থ্াকর্ত ির্ব।  
  



 

 

উেরন্তু, গভিেররা নজারার্লাভার্ব সুোনরি করর্েি নে কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয়গুর্লা েরূবতী 
নির্েেিিা সম্প্রসারর্ণর মাযযর্ম তার্ের িরৎকালীি নসনমস্টার নিষ করুক, োর ির্ল আর্রা নবনি 
সংখযক নিক্ষাথ্ী থ্যাঙ্কসনগনভং এবং িীতকালীি নবরনতর মর্যয কর্য়ক সপ্তার্ির জিয বানি নথ্র্ক 
নিখর্ত োরর্বি, কযাম্পার্স নির্র িা এর্স এবং আবার নডর্সম্বর্র আবার বানি নিরত নগর্য়। 
উত্তর-েূবোঞ্চর্লর অ্র্যেক কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয় ইনতমর্যয নির্েেি কর্রর্ে নে তারা থ্যাঙ্কসনগনভং 
এবং তার্ের িরর্তর নসনমস্টার্রর মর্যয েুর্রােুনর েরূবতীভার্ব প্রনিক্ষণ প্রোি করর্ব। কর্লজ এবং 
নবশ্বনবেযালয়গুনলর উনচৎ োরা ভ্রমণ কর্রনি বা োর্ের সিরীর্র েরীক্ষা বা নক্লনিকযাল এবং 
লযাবর্রেনরর অ্নভজ্ঞতা প্রর্য়াজি তার্ের জিয অ্ি-কযাম্পাস নপ্রাগ্রামর্ক অ্গ্রানযকার নেওয়া।  
  
েনে কর্লজ এবং নবশ্বনবেযালয়গুনল এই সমর্য়র মর্যয সিরীর্র নির্েেিিার জিয েুিরায় নখালা িয়, 
তাির্ল সকল নির্র আসা নিক্ষাথ্ীর্ের COVID-19 েরীক্ষা করার্ত ির্ব এবং প্রাসনিক নবনিন্নতা 
এবং নকায়ারান্টাইি নপ্রার্োকল নমর্ি চলর্ত ির্ব। এই প্রনতষ্ঠািগুনলর উনচত োত্রর্ের ভ্রমণ নথ্র্ক 
িওয়া COVID এর সংস্পর্িে আসার বনযেত ঝুুঁ নকর কারর্ণ সতকে তা বািার্িা,  ি  ি স্বাস্থয েরীক্ষা 
এবং িজরোনর েরীক্ষা সি।   
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