অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/20/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

COVID-19 বিবিক মহামারী চলাকাম্বল, র্াবিম্বের দ াকার্, র্খ এিং চু ম্বলর স্োলুর্ এিং স্ম্পবকনে
িেবিগে িবরচর্ন া দস্িাস্মূম্বহর স্ামব়িক িম্বের দ াষণা ব ম্ব়িম্বের্ গভর্ন র কুউম্বমা, গভর্ন র
মারবি, গভর্ন র লোমন্ট এিং গভর্ন র উলি র্া েবর্িার রাে 8টা দেম্বক কার্ন কর করা হম্বি

র্া দস্ামিাম্বরর বর্ম্ব ন ের্াম্বক অর্ুস্রণ কম্বর দর্খাম্বর্ বিম্বর্া র্মূলক এিং স্ামাবিক স্মাম্বিে 50
ির্ দলাম্বকর মম্বযে স্ীমািদ্ধ করণ - চলবিত্র দপ্রক্ষাগৃহস্মূম্বহর, িো়িামাগাম্বরর এিং
কোবস্ম্বর্াস্মূম্বহর স্াম্বে স্াম্বে দরম্বতারাাঁ এিং িারস্মূম্বহর বর্যন াবরে দস্িা ার্ অস্থা়িীভাম্বি িে করা
হম্ব়িবেম্বলা।
র্া বরম্বটইল েবিং মল, বিম্বর্া র্ িাকন এিং দিাবলং অোবলর স্মত অভেন্তরীণ অংম্বের অস্থা়িী
িেম্বক অর্ুস্রণ কম্বর - র্া কার্ন কর হম্বি িৃহস্পবেিার রাে 8টা দেম্বক
স্ামাবিক র
ূ ম্বের ির্ে অবভন্ন অবভগমম্বর্র একটি অংে এটি র্া চারটি দেট িুম্ব়ে
COVID-19-এর প্রস্াম্বরর গবে কমাম্বি

নিউ ইয়র্কে র গভিের অ্যান্ড্রু এম. কুউর্মা, নিউ জানসের গভিের নিল মারনি, কার্িকটিকার্ের গভিের
নিড লযামন্ট এবং নেিনসলর্ভনিয়ার গভিের েম উলি কর্রািাভাইরাস নডনজজ 2019-এর
(COVID-19) নবস্তার কমার্িার জিয িতু ি ঘিত্ব হ্রাস নবনিনির্েি নঘােণা কর্রর্েি - যা
ভাইরার্সর নবরুর্ে লড়াইর্য়র জিয তার্ের অ্নভন্ন, বহু-নেে নভনিক েের্ের্ের অ্ংশ।
সমস্ত িানের্তর নোকাি, চু র্লর নসলুি, উনি বা নেদ্রকারী োলোর, ির্ের নসলুি, নেয়ার নরমুভাল
সানভে র্সস এবং এগুর্লার সম্পনকে ত বযনিগত যর্ের েনরর্েবানে 21 মাচে শনিবার, রাত 8 ো নের্ক
জিসািারর্ণর জিয বন্ধ োকর্ব, কারণ সামানজক েূরত্ব বজায় নরর্ে এই েনরর্েবাগুর্লা সরবরাে
করা যায় িা।
গতকাল চারজি গভিের নরর্েইল শনেং মর্লর অ্ভযন্তরীণ অ্ংর্শর োশাোনশ, চারটি নের্ের নবর্িােি
োকে এবং নবানলং অ্যানল বৃেস্পনতবার রাত 8ো নের্ক বন্ধ কর্র নেওয়ার নঘােণা নের্য়নের্লি।
সপ্তার্ের প্রেমনের্ক, গভিেরগণ সামানজক এবং নবর্িােিমূলক সমার্বর্শর জিয নভর্ড়র সীমাবেতার
সীমা 50 জর্ি নঘােণা কর্রনের্লি। গভিেরগণ নঘােণা নের্য়নের্লি নয নরর্স্তাোঁরা ও বারগুর্লার
নিিোনরত েনরর্েবা বন্ধ োকর্ব এবং নকবল নেক-আউে (take-out) এবং নডনলভানর নসবা

েনরচালিা করা ের্ব। এই গভিেরগণ অ্স্থায়ীভার্ব চলনিত্র নপ্রোগৃে, বযায়ামাগার এবং কযানসর্িা বন্ধ
কর্রর্েি।
"আমরা জানি নকভার্ব ির্ভল কর্রািাভাইরাস েনড়র্য় ের্ড় এবং উদ্ভূ ত েনরনস্থনতর ঘিত্ব হ্রাস করর্ত
এবং ভাইরার্সর নবস্তারর্ক িীর করর্ত অ্বযােত প্রর্চষ্টার জিয আমরা উোি-চানলত নসোন্তগুর্লা
গ্রেণ করনে, " গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা েুর্রা অ্ঞ্চর্লর জিয অ্নভন্ন নিয়ম এবং নবনিনবিাি
গঠি কর্রনে তা নিনিত করর্ত আমরা আমার্ের প্রনতর্বশী নেেসমূর্ের সার্ে অ্নবনিন্ন নযাগার্যাগ
রােনে। এই অ্স্থায়ী বন্ধগুর্লা সেজ ের্ব িা, তর্ব নিউ ইয়কে বাসী ও সমস্ত আর্মনরকাির্ের স্বাস্থয
এবং সুরো রো করার জিয এগুর্লা প্রর্য়াজিীয়।"
গভর্ন র মারবি িম্বলর্, "সতযটি এেিও অ্বযােত রর্য়র্ে নয COVID-19-এর প্রসারর্ক কনমর্য়
আির্ত এবং আমার্ের সম্প্রোর্য়র সবর্চর্য় ঝুোঁ নকেূণে সেসযর্ের সুরনেত করার জিয সামানজক েূরত্ব
আমার্ের নবস্তৃ ত নকৌশর্লর প্রিািতম নবেয়। যনেও আমরা এই অ্ঞ্চর্লর েু দ্র বযবসা সমূর্ের জিয
এই নবনিনির্েিগুর্লার সৃষ্ট চযার্লঞ্জ বুঝর্ত নের্রনে, সম্ভাবয দ্রুততম সমর্য় আমার্ের বযবসা মানলক
এবং কমীর্ের জিয আনেেক ত্রাণ নযি সরবরাে করা যায় তা নিনিত করার জিয আমরা
সনিয়ভার্ব নিডার্রল সরকার্রর সার্ে কাজ করনে।"
গভর্ন র লোমন্ট িম্বলর্, "এই উদ্ভূ ত জিস্বাস্থয সম্পনকে ত জরুনর অ্বস্থা জুর্ড় সের্যাগীতামূলক ও
দ্রুত কাজ চানলর্য় যাওয়ার মািযর্ম, আমরা জিস্বার্স্থযর উের প্রভাব নিলর্ত োর্র এমি
স্থােিাগুর্লা—নযমি িানের্তর নোকাি, িে ও চু র্লর সযালুি বন্ধ করার নির্েে শিা নেওয়ার জিয েুব
কঠিি নসোন্তটি নির্য়নে। একটি অ্ঞ্চল নেসার্ব এবং আমার্ের সীমান্ত নেনরর্য় এই গুরুত্বেূণে নসোর্ন্তর
মুর্োমুনে েওয়ার মািযর্ম আমার্ের নের্ের সমস্ত বানসন্দার্ক রো করা ের্ব।"
গভর্ন র উলি িম্বলর্, "নেিনসলর্ভনিয়া আমার্ের অ্ঞ্চর্ল COVID-19-এর নবস্তারর্ক লড়াই করর্ব
এমি প্রশমি নকৌশলগুর্লা বাস্তবায়র্ি আমার্ের প্রনতর্বশী নেে সমূর্ের সার্ে কাজ কর্র চর্লর্ে।
আমার্ের প্রনতর্বশী নেশগুর্লার গৃেীত আগ্রাসী েন্থার জিয সকল নেিনসলর্ভনিয়াবাসী তার্ের প্রশংসা
কনর, যা এই জিস্বাস্থয সংকে নমাকার্বলায় আমার্ের সমস্ত বানসন্দার্ক সোয়তা করর্ব।"

নেিনসলর্ভনিয়ার বযবসা এবং বযনির্ের উর্েে করা অ্নবরত করা উনচৎ উলি প্রশাসর্ির
নবেযমাি নির্েে শিার্ক নবশেভার্ব বন্ধ করার তেয এবং অ্িযািয প্রস্তাবিার জিয।
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