
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 4ঠা জলুাই এর সপ্তাহাম্বে স্টেট পাকন  সুইবমিং পলু স্ট ালার স্ট াষণা করম্বলর্  
  

গ্রাহকম্বের সামাবজক েরূম্বের অর্ুেীলর্ করম্বে এিিং বর্য়ম স্টমম্বর্ চলম্বে স্মরণ কবরম্বয় স্টেওয়া হয়  
  

জর্গম্বণর বর্রাপত্তা বর্বিে করম্বে স্টেট পাকন  পবুলে ও পবরচালর্া কমীরা গ্রাউম্বে টহল স্টেম্বির্  
  

বর্ম্বষধাজ্ঞা এিিং বর্রাপত্তা িেিস্থা পলু এিিং বিম্বর্াের্মূলক জলজ স্টে গ্রাউম্বের জর্ে বর্উ ইয়কন  
স্টেট স্বাস্থে বিভাম্বগর অেিনেীকালীর্ বর্ম্বেন বেকার সম্বে সামঞ্জসেপণূন  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন , নিমর্াদর্ এিং 
ঐনিহানিক িংরক্ষণ দপ্তমরর (New York State Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation) আদর্ন পনরচাের্ার িময়িূচীর অ্ধীমর্ নর্উ ইয়কন  জমু়ে রাষ্ট্রীয় িনহরঙ্গর্ পুেগুনে 
4ঠা জেুাই এর িপ্তাহামে িাাঁিামরর জর্য ঘ াো হমি। পুে-োত্রীমদর িামানজক দরূত্ব অ্র্ুর্ীের্ 
করমি, নর্য়মগুনেমক িম্মার্ করমি, এিং পুমের অ্ঞ্চেমক িিার জর্য নর্রাপদ রা ার জর্য িামদর 
কাজ করমি মমর্ কনরময় ঘদওয়া হয়। পুমের ধারণক্ষমিা হ্রাি করা হমি এিং দ্রুি ভমর োমি 
িমে আর্া করা হমে। নর্উ ইয়কন িািীমদর অ্র্যার্য গেমিযর নিকল্প প্রস্তুি ঘরম  আনিম পনরকল্পর্া 
করার অ্র্ুমরাধ করা হয়।  
  
"ে র্ আমরা ঘচৌঠা জেুাই এর উদোপমর্র জর্য প্রস্তুি হনে, ি র্ আমামদর অ্ির্যই মমর্ রা মি 
হমি ঘে নর্উ ইয়কন িািীরা এই মহামারীর িক্রমর ামক িমিে করমি কী পনরমাণ িযাগ কমরমের্ 
এিং আমরা ো নকেু কনর ঘি িযাপামর িিকন  থাকমি হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই 
ভাইরািটি েুটি ঘর্য় র্া, এিং িাই আনম নর্উ ইয়কন িািীমদর অ্র্ুমরাধ করনে োরা িুইনমং পুে 
পনরদর্নর্ করমের্, িারা ঘের্ নর্মজমদর এিং এমক অ্পরমক রক্ষা করমি িামানজক দরূমত্বর 
নর্মদন নর্কা অ্র্িুরণ কমরর্। ে র্ আপনর্ পুমে ঘর্ই, েনদ আপনর্ িামানজকভামি দরূত্ব িজায় র্া 
র ামি পামরর্, একটি মুম ার্ পমর থাকুর্। ঘমাদ্দা কথা হে িজাগ থাকুর্ এিং িাইমর নকেু িময় 
উপমভাগ করার িময় নর্রাপমদ থাকুর্।"  
  
ঘেট পাকন  পুনের্ এিং পনরচাের্ার কমীরা িামানজক দরূত্ব এিং নভ়ে নর্য়ন্ত্রণ িযিস্থা ঘমমর্ চো 
নর্নিি করমি ধারণক্ষমিা নর্য়ন্ত্রণ করমি িাহােয করমি।  
  

https://coronavirus.health.ny.gov/system/files/documents/2020/06/doh_covid19_pooladvisory_061120_0.pdf


 

 

জর্স্বাস্থয রক্ষার জর্য নর্ম্ননেন ি িামানজক দরূত্ব নর্মদন নর্কা িেিৎ:  

• িম্ভািয কন্টাক্ট ঘেনিং িযিস্থা িনক্রয় করমি দর্নর্াথীমদর ঘোগামোমগর িথয নদময় 
িাইর্-ইর্ করমি িো হমি।  

• পুমের ধারণক্ষমিা 50 র্িাংমর্ িীমািদ্ধ থাকমি ঘিই িকে িাাঁিারুমদর মমধয 6 
ফুট দরূত্ব িজায় রা মি োরা একই িান়ে িা পানরিানরক িদিয র্য়।  

• োউঞ্জ ঘচয়ার, ঘিঞ্চ এিং নপকনর্ক ঘটনিে অ্র্যমদর ঘথমক 10 ফুট দমূর রা া হমি।  
• আংনর্ক ভামি ঘ রা িা ঢাকা িনহরঙ্গর্ এোকা িহ অ্ভযেরীণ নিনডং ঘেমি িি 

িময় মুম র আিরণ িা মুম ার্ পরমি হমি; এিং ক র্ও ক র্ও িাইমর (পুে 
িযিীি) েনদ িামানজক দরূত্ব িজায় রা া র্া োয় িা িজায় রা ার িম্ভাির্া কম 
থামক।  

• 10 জর্ িা িার ঘির্ী মার্ুমষর ঘকামর্া গ্রুপ জমাময়মির অ্র্ুমনি ঘদওয়া হমি র্া।  
  
িাাঁিামরর প্রাপযিা পামকন র ওপর নর্ভন র কমর। দর্নর্াথীরা পনরদর্নমর্র আমগ স্বিন্ত্র পামকন র িাাঁিার 
পনরচাের্ার িময় ঘজমর্ নর্মি পামরর্। িুইনমং পুে িনহি ঘেট পাকন গুনের একটি িানেকা এ ামর্ 
পাওয়া োমি।  
  
নিশ্রামাগামরর িুনিধা প্রনিনিি ঘপ্রামটাকে এিং নর্মদন নর্কা অ্র্ুোয়ী পনরষ্কার করা হমি এিং পামকন র 
কমীরা কম ধারণক্ষমিার েক্ষয অ্জন র্ করমি এিং  র্ত্ব কমামি োনফক প্রিাহ পনরচাের্া করমি 
িাহােয করমির্। ঘর্ৌচাগার এিং স্নার্াগার এিং অ্র্যার্য উচ্চ ের্ন করা/িিনজর্ীর্ এোকা 
অ্র্ুমমানদি িনধনি পনরষ্করমণর পণয িযিহার কমর পনরষ্কার এিং জীিাণুমুক্ত করা হমি।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন গুনে িপ্তাহামের কােনক্রম পেনামোচর্া করমি এিং জর্গণ এিং পামকন র কমীমদর 
িুরনক্ষি রা ার জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘে ঘকার্ িমন্বয় িাধর্ করমি।  
  
যাওয়ার আম্বগ স্টজম্বর্ বর্র্  
  
নর্উ ইয়কন িািীমদর দঢ়ৃরূমপ পরামর্ন ঘদওয়া হয় িমময়র আমগ পুে পনরদর্নর্ এিং িনহরঙ্গর্ 
অ্নভোমর্র পনরকল্পর্া করমি এিং গেমিযর অ্র্য নিকল্প ঘিমে নর্মি েনদ িামদর প্রথম পেমের 
স্থার্ িন্ধ থামক িা নভ়ে হয়। পামকন র ধারণক্ষমিা িন্ধ হওয়ার অ্যাোমটন র জর্য parks.ny.gov 
এিং 511NY ঘদ ুর্।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন  এক্সমলারার অ্যাপটি দর্নকমদর জর্য একটি নির্ামূমেয, িযিহারকারী-িান্ধি 
িম্পদ োর িাহামেয দী ননদমর্র নপ্রয় পাকন  এিং িাইমটর িামথ িংেুক্ত থাকার িামথ িনহরঙ্গর্ 
অ্নভোমর্র পনরকল্পর্া করা োয়। িযিহারকারীরা ঘিরা গেিয িম্পমকন  আরও জার্মি পারমির্ এিং 
আিনিন ি নকউমরট করা নিষয়িস্তু িহ র্িুর্ আকষনর্ীয় অ্িস্থার্ আনিষ্কার করমি পারমির্, এিং 
নর্মদনর্র্া, পনরচাের্ার িময়, িুনিধানদ, নফ এিং হার, ঘেইে মযাপ, িহায়ক জাওয়ার আমগ ঘজমর্ 

https://parks.ny.gov/parks/park-results.aspx?a=76&ao=0&src=3


 

 

ঘর্ওয়ার নিিরণ িহ দ্রুি পাকন  িম্পনকন ি িথয পামির্, এিং গুরুত্বপূণন আপমেট এিং িিকন িা 
উপমভাগ করমি পারমির্।  
  
দর্নর্াথীরা িরািনর অ্র্োইর্ কযানম্পং নরজামভন র্মর্র িামথ নেঙ্ক করমি পামরর্ এিং িামদর 
অ্নভজ্ঞিা ঘর্য়ার করমি নিমেক্ট ঘেট পামকন র ঘিার্যাে নমনেয়া চযামর্মে িহমজই প্রমির্ করমি 
পামরর্। নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন  এক্সমলারার ঘমািাইে অ্যাপটি iOS এিং অ্যান্ড্রময়ে নেভাইমির জর্য 
োউর্মোে করার জর্য নির্া মূমেয উপেব্ধ। োউর্মোে করমি ঘদ ুর্:  
  
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.nysparks িা https://apps.apple
.com/us/app/ny-state-parks-explorer/id1496803341  
  
জর্স্বাস্থয িংকমটর িময় নর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন  পনরদর্নর্ িম্পমকন  িমথযর জর্য 
ঘদ ুর্: https://parks.ny.gov/covid19  
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