অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/8/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে, গভর্ন র কুওম্বমা িহু-প্লাটফম্বমন র, িহু-ভাষার বেক্ষা এিং
সম্বচতর্তা প্রচারণা শুরু কম্বরর্ সারা রাজ্ে জ্ুম্ব়ে সকল বজ্প ককাড এিং সম্প্রদাম্বের বর্উ
ইেকনিাসীম্বদর কাম্বে কপৌোম্বত।

িৃহত্তর দেন ম্বকর কাম্বে প্রচাম্বরর মাযেম্বম বর্উ ইেকনিাসীম্বদর িাব়েম্বত থাকম্বত িলা রাম্বজ্ের মূল
কমম্বসজ্টি গুরুত্ব পাম্বি
গভর্ন র, কজ্বর্ফার কলাম্বপজ্ এিং অোম্বলক্স রবিম্বগম্বজ্র সাম্বথ সম্ভািে বিস্তৃ ত করাতাম্বদর কাম্বে
কপৌৌঁোম্বর্ার জ্র্ে, ইর্স্টাগ্রাম প্রচারণা শুরু কম্বরর্, #IStayHomeFor
জ্ীির্-রক্ষাকারী িাব়েম্বত থাকুর্ কমম্বসম্বজ্র মাযেম্বম বর্উ ইেম্বকনর সকল সম্প্রদাম্বের কাম্বে
কপৌৌঁোম্বর্ার রাম্বজ্ের চলমার্ প্রম্বচষ্টার িৃবি কম্বর

চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে গভননর অ্োন্ড্রু এম কুওধ্মা আজ একটি বহু-প্ল্োটফধ্মনর, বহুভাষার শিক্ষা এবং সধ্চতনতা প্রচারণা শুরু কধ্রন সারা রাজে জুধ়্ে সকল শজপ ককাড এবং
সম্প্রদাধ্ের শনউ ইেকন বাসীধ্দর কাধ্ে কপৌোধ্ত এই প্রচারণা বাশ়েধ্ত থাকধ্ত বলা রাধ্জের মূল
কমধ্সজধ্ক গুরুত্ব কদধ্ব এবং নতু ন ও বৃহত্তর দিনকধ্দর কাধ্ে এই গুরুত্বপূণন জনাধ্দধ্ির প্রচার ও
সধ্চতনতা প্রসার করধ্ব। গভননর, কজশনফার কলাধ্পজ ও অ্োধ্লক্স রশিধ্গধ্জর সধ্ে রাধ্জের জীবনরক্ষাকারী বাশ়েধ্ত থাকুন কমধ্সজ সম্ভাবে শবস্তৃ ত দিনধ্কর কাধ্ে কপৌৌঁেধ্ত সাহায্ে করার জনে
ইনস্টাগ্রাম প্রচারণা শুরু কধ্রন, #IStayHomeFor।
"এই ভাইরাস সশতেই ভেঙ্কর, এবং আমাধ্দর এধ্ক অ্পরধ্ক রক্ষা করধ্ত এবং য্ারা সবধ্চধ্ে
ঝুৌঁ শকপূণন তাধ্দর রক্ষা করার জনে আমাধ্দর সবার একটি দাশেত্ব রধ্েধ্ে," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "আমরা ককবলমাত্র তখনই কায্নকর হব য্শদ সামাশজক দূরত্ব প্রধ্োগ ও রক্ষণাধ্বক্ষণ করা
হে। এই কারধ্ণ আমরা উপলভে প্রশতটি টু ল বেবহার করশে, সব জােগাে, সবরকম ভাধ্ব
সকধ্লর কাধ্ে কপৌৌঁোধ্নার জনে—শবধ্িষত কয্ সম্প্রদােগুশলধ্ত আমরা স্বাভাশবকভাধ্ব কপৌৌঁোধ্ত পাশর
না--বাশ়েধ্ত থাকার কমধ্সজ আরও িশিিালী করধ্ত এবং শনধ্জধ্দর জনে না হে, আমাধ্দর
আধ্িপাধ্ি থাকা আমাধ্দর ভালবাসার মানুষরা, য্ারা ঝুৌঁ শকপূণন, তাধ্দর জনে এই করাধ্গর শবস্তার বন্ধ
করধ্ত।"

এটি বাশ়েধ্ত থাকার কমধ্সজ শনধ্ে রাজে জুধ়্ে সকল সম্প্রদাধ্ের কাধ্ে কপৌৌঁোধ্নার রাধ্জের চলমান
প্রধ্চষ্টার বৃশি কধ্র, য্ার মধ্যে রধ্েধ্ে:
•

•

•

•

•

•

"কগা কপপার" প্রচারণা ("Go Paper" Campaign): কয্ সব শনউ ইেকন বাসী কসািোল
শমশডোে বেবহার কধ্রন না, তাধ্দর স্বীকৃ শতস্বরূপ রাজে “কগা কপপার” প্রচারণা
ততশর কধ্রধ্ে, য্াধ্ত কেিশডধ্রক্ট (FreshDirect) এর মধ্তা কডশলভাশর সাশভন ধ্সর
অ্ংিীদাশরধ্ত্ব ফ্লাোসন শপ্রন্ট করা হধ্ব - য্া মানুষধ্ক সামাশজক দূরত্ব কপ্রাধ্টাকল কমধ্ন
চলধ্ত, হাত যুধ্ত এবং বাশ়েধ্ত থাকধ্ত উৎসাশহত কধ্র - এবং স্থানীে
কডশলভাশরগুশলধ্ত কসগুশল সংয্ুি করা হধ্ব। এই সপ্তাহ কথধ্ক শুরু কধ্র কেিশডধ্রক্ট
(FreshDirect) 100,000টি কডশলভাশরর মধ্যে ফ্লাোসন অ্ন্তভুন ি করধ্ব। রাজে
স্থানীে বেবসােীধ্দর কাধ্ে অ্নুধ্রায করধ্ে সকল কডশলভাশরর সধ্ে এই ফ্লাোসন
অ্ন্তভুন ি করার জনে। ফ্লাোরগুশল ইংধ্রশজ ও স্প্োশনি ভাষাে পাওো য্াে এখাধ্ন।
রাবিকালীর্ বর্উজ্ম্বলটার: 17ই মাচন কথধ্ল চালু হওো, এই রাশত্রকালীন ইধ্মইল
শনউজধ্লটার 190,000 গ্রাহকধ্দর শনভন রধ্য্াগে তথে এবং কধ্রানাভাইরাধ্সর প্রশত
শনউ ইেকন কস্টধ্টর প্রশতশিো সম্পধ্কন আপধ্ডট প্রদান কধ্র। বেশিরা এখাধ্ন
শনউজধ্লটার গ্রহন করধ্ত সাবস্ক্রাইব করধ্ত পাধ্রন এখাধ্ন।
উম্বেেে সাযম্বর্র উপাে বহম্বসম্বি করবডও বডস্ক জ্বক (DJs): শনউ ইেকন কস্টট এই
রাধ্জের গুরুত্বপূণন সম্প্রদােগুশলধ্ত সবধ্চধ্ে জনশপ্রে করশডও কস্টিনগুশলধ্ত শডস্ক
জশকধ্দর (DJs) সধ্ে কাজ করধ্ে ককাধ্রানাভাইরাস েশ়েধ্ে প়ো সংিান্ত তথে
সম্পধ্কন সধ্চতনতা বা়োধ্ত এবং তাধ্দর করাতাধ্দর কাধ্ে সামাশজক দূরধ্ত্বর মূল
গুরুত্বপূণন কমধ্সজগুশল কপৌৌঁধ্ে শদধ্ত।
বলঙ্কডইর্: বেবসা শভশত্তক শনশদন ষ্ট কক্ষধ্ত্রর শবধ্িষজ্ঞধ্দর সধ্ে য্ুি হধ্ত, গভননধ্রর দল
শলঙ্কডইন বেবহার কধ্র বেশিগত শনরাপত্তামূলক সরঞ্জাধ্মর কসাশসনং, মহামারীর সমে
কবসরকাশর খাধ্তর প্রভাব এবং মানশসক স্বাধ্স্থের গুরুত্ব সম্পধ্কন কমধ্সজ তু ধ্ল
যরধ্ত।
অোড কাউবিম্বলর PSA কপাটনাম্বল বর্উ ইেকন হাি: শনউ ইেকন কস্টট (NYS)
অ্োড কাউশিধ্লর সাধ্থ চু শিবি হধ্েধ্ে আমাধ্দর বাশ়েধ্ত থাকুন, জীবন রক্ষা
করুন কমধ্সজ ইংরাজী এবং স্প্োশনি ভাষাে লক্ষণীে করধ্ত একটি শনশদন ষ্ট শনউ
ইেকন কস্টট (NYS) হাব ততশর করার জনে। সম্পধ্দর মধ্যে রধ্েধ্ে: 30 এবং:
60 কসধ্কধ্ের টিশভ স্প্ট এবং শপ্র-করাল, করশডও স্প্ট, কসািোল শমশডো কপাস্ট,
অ্নলাইন বোনার এবং আউট অ্ফ কহাম (Out-of-home, OOH) সাইন এবং
শবলধ্বাডন। এখাধ্ন সংস্থানগুশল ডাউনধ্লাড করা য্াধ্ব।
বর্উ ইেকন কস্টট বডপাটনম্বমন্ট অফ কহলথ বপ্রম্বপোডনম্বর্স কমম্বসবজ্ং (New York
State Department of Health Preparedness Messaging): শনউ ইেধ্কন র তবশচত্রেমে
এবং বহুভাষী জনধ্গাষ্ঠী COVID-19 এর প্রসার করায করধ্ত গুরুত্বপূণন তথে গ্রহণ
করধ্েন তা শনশিত করার জনে, এই শবভাগটি স্বাস্থে কশমিনার ডাাঃ হাওোডন
জুকারধ্ক প্রযান তবশিষ্টে কধ্র জনপশরধ্ষবা ক াষণার এক যারাবাশহক ততশর
কধ্রধ্ে। ওই শবজ্ঞাপনগুধ্লা বতন মাধ্ন কবতারবাতন া, ককধ্বল এবং স্প্োশনি, চীনা ও
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ককাশরোন ভাষাে সাবটাইধ্টল সহ শভশডও শিশমং এর মাযেধ্ম ইংধ্রশজধ্ত প্রচাশরত
হধ্ে। এো়োও, জনপশরধ্ষবার ক াষণা শিশমং এবং কবতারবাতন া করশডওধ্ত প্রচার
করা হধ্ে, এবং জাশতগত সংবাদপধ্ত্র স্থােীকরধ্ণর জনে একাশযক ভাষাে শপ্রন্ট
শবজ্ঞাপন ততশর করা হধ্েধ্ে। এো়োও স্বাস্থে শবভাগ (Department of Health,
DOH) সকল সম্প্রদাধ্ের কাধ্ে কপৌৌঁোধ্নার লধ্ক্ষের সাধ্থ একটি শডশজটাল
শবজ্ঞাপধ্নর প্রচারণা জশ়েত হধ্ে।
হাইওম্বে সাইর্ এিং বিলম্বিাডন: প্রযান রাস্তাগুশলধ্ত শডশজটাল সাইধ্নর মাযেধ্ম রাস্তাে
গাশ়ে চালাধ্না বেশিধ্দর গভননধ্রর গুরুত্বপূণন "বাশ়েধ্ত থাকুন, জীবন রক্ষা করুন"
মধ্ন কশরধ্ে কদওো হে।
গ্রাবফক্স প্রচারণা-একটি জ্ীির্ িাৌঁচার্-একটি জ্ীির্ বিপম্বদ কফলুর্: তথে দ্বারা
প্রকাশিত, সামাশজক দূরত্ব কাজ করধ্ে। সামাশজক দূরধ্ত্বর অ্নুিীলন আরও
িশিিালী করধ্ত, এই গ্রাশফক প্রচারণাটি তবশিষ্টে শহসাধ্ব শনউ ইেধ্কন র শভ়ে বনাম
ফাৌঁকা স্থানগুশলর পািাপাশি তু লনা কধ্র।
কর্ক্সটম্বডার: গভননর কনক্সটধ্ডার অ্োধ্প একটি কমধ্সশজং কপ্রাগ্রাম চালু কধ্রধ্েন শনউ
ইেকন বাসীধ্দর গুরুত্বপূণন ককাধ্রানাভাইরাস সংবাদ সম্পধ্কন আপধ্ডধ্টড রাখধ্ত, য্ার
মধ্যে শনউ ইেধ্কন র শবরশত এবং সামাশজক দূরধ্ত্বর প্রসারণও রধ্েধ্ে।
স্ন্োপচোট: শনউ ইেকন কস্টট স্ন্োপ ইনকধ্পনাধ্রধ্টধ্ডর সধ্ে শকেু শফল্টার ততশর করার
কাজ করধ্ে কয্গুধ্লা শনউ ইেকন বাসীরা তাধ্দর প্ল্োটফধ্মন গুরুত্বপূণন বাশ়েধ্ত থাকুন
কমধ্সজ েশ়েধ্ে শদধ্ত বেবহার করধ্ত পাধ্রন, য্া আধ্মশরকার সকল 13-34 বের
বেসীধ্দর মধ্যে 75 িতাংধ্ির কাধ্ে কপৌৌঁোে। এই সপ্তাধ্হ শফল্টারগুশল চালু হধ্ব এবং
শনউ ইেকন শবধ্িষভাধ্ব এর লক্ষেবস্তু হধ্ব। এো়োও গভননর কুওধ্মা সম্প্রশত তার
শনজস্ব স্ন্োপচোট অ্োকাউন্ট চালু কধ্রধ্েন — nygov — রাজে জুধ়্ে তরুণধ্দর
কাধ্ে কপৌৌঁোধ্ত এবং গুরুত্বপূণন আপধ্ডট প্রদাধ্নর জনে এক ককৌিলগত উপাে
শহধ্সধ্ব।
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