
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সীবমত িা বির্া দেনক বর্ম্ব়ে ঘসম্বেেম্বর বর্উ ই়েকন  ফ্োের্ 
সপ্তাহ অর্ুবিত হম্বি  

  
NYFW 13-17, ঘসম্বেের, 2020 তাবরম্বে বর্উ ই়েকন  ঘেট ঘহল্থ অোন্ড ঘসফ্টি গাইডলাইর্ ঘমম্বর্ 
লাইভ এিং ভারু্ন ়োল ঘপ্রাগ্রাবমং এর জর্ে বর্র্নাবরত, োর মম্বর্ে রম্ব়েম্বে 50েতাংে ক্ষমতাসম্পন্ন 

আউটম্বডার ইম্বভন্ট এিং দেনম্বকর উপবিবত ঘর্ই  
  

ইন্ডাবির েীষন বডজাইর্ার এিং বেল্পীম্বদর প্রদেনর্ করম্বত লাইভ-বিমড ফ্োের্ ঘো এিং ভারু্ন ়োল 
ঘপ্রাগ্রাম  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ উইর্ ঘ াষণা র্মরমের্ যা 13-17 ঘেমেম্বর, 
2020 তানরমে নর্উ ইয়র্ন  ঘেমের স্বাস্থ্য ও নর্রাপত্তা নর্মদন নশর্া র্ম ারভামে ঘমমর্ অ্র্ুনিত হমে, 
যার মমযয আউেম ার ইমভমে 50 জর্ এেং যারণক্ষমতার 50 শতাংমশর মমযয ইর্ম ার ইমভে এেং 
ঘর্ার্ দশনমর্র উপনস্থ্নত ঘর্ই। নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ উইর্ লাইভ নিনমং রার্ওময় ঘশা, এক্সকু্লনেভ 
ন জাইর্ার েম্পনর্ন ত নেষয়েস্তু এেং োংসৃ্কনতর্ ঘরাগ্রানমং েহ লাইভ এেং ভারু্ন য়াল ফ্যাশর্ ঘশা, 
উপস্থ্াপর্া, এেং ঘরাগ্রানমং এর এর্টি নমশ্রণ হমে।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  নেটি নেমের ফ্যাশর্ রাজযার্ী এেং নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ উইর্ এই শহমরর দক্ষতা এেং 
আমামদর অ্তুলর্ীয় েৃজর্শীল রনতভা উদযাপর্ র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "যের্ COVID-
19 নর্উ ইয়মর্ন  আ াত হামর্, তের্ আমামদর অ্মর্র্ অ্র্ুিার্ োনতল ো স্থ্নগত র্রমত োযয র্রা 
হয়। মহামারী এেমর্া ঘশষ হয়নর্, নর্ন্তু র্ম ার রাষ্ট্রীয় জর্স্বাস্থ্য নর্মদন নশর্া ঘমমর্ নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ 
উইর্ (New York Fashion Week, NYFW)-এর োমে এনগময় যাওয়ার জর্য অ্র্ুিামর্র 
আময়াজর্ আইএমনজমর্ েমেনর্ র্রমত ঘপমর আমরা গনেনত। নর্রাপত্তা, েরােমরর মতই, আমামদর 
েমেনাচ্চ অ্গ্রানযর্ার এেং আমরা আময়াজর্ এেং ের্ল অ্ংশগ্রহণর্ারী ন জাইর্ারমদর রশংো র্নর 
এই অ্র্ুিার্ আময়াজমর্ তামদর উদ্ভাের্ী, নর্উ ইয়র্ন  স্মােন  েমাযামর্র জর্য।"  
  
নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ উইর্ COVID-19 জর্স্বাস্থ্য জরুনর অ্েস্থ্ার েময় জর্স্বাস্থ্য এেং নর্রাপত্তার জর্য 
নেদযমার্ ঘেে ন পােন মমে অ্ফ্ ঘহল্ে-এর জানর র্রা মামর্র োমে পুমরাপনুর োমঞ্জেযপূণন ভামে র্াজ 
র্রমে। এই পদমক্ষমপর মমযয রময়মে র্ীনতমালা, পদ্ধনত, েতর্ন তা এেং নিনর্ং, যার মমযয রময়মে: 
ের্ল েমামেশ ঘর্ 50 ো তার র্ম ঘলামর্র মমযয েীমােদ্ধ র্রা এেং দেলদানরমের োটিন নফ্মর্ে 
দ্বারা নর্যনানরত এর্টি নর্নদনষ্ট এলার্ার জর্য েমেনাচ্চ 50 শতাংমশর র্মম জর্েংেযা েীনমত রাো; েে 



 

 

েময় োমানজর্ দরূে ঘমমর্ র্লা; ের্ল র্মনর্ারী, নেমেতা, ন জাইর্ার, মম ল এেং অ্নতনেরা 
রামষ্ট্রর ভ্রমণ নর্মদন নশর্া নেযার্ ঘমমর্ র্মল তা নর্নিত র্রা; ঢুর্মত ঘদওয়ার আমগ তাপমাত্রা পরীক্ষা 
েহ  ায়াগর্নের্ পরীক্ষা এেং স্বাস্থ্য পরীক্ষা; োইমে শুযুমাত্র রময়াজর্ীয় র্মীমদর মমযয র্মী েংেযা 
েীনমত র্রা; এেং েে েময় মুোেরণ পরা োযযতামূলর্।  
  
NYFW এর মানলর্ এেং রমযাজর্ আইএমনজ ের্ল রমযাজয স্বাস্থ্য এেং নর্রাপত্তার রময়াজর্ীয়তা 
পুমরাপুনর ঘমমর্ র্লার জর্য নর্উ ইয়র্ন  ঘেে র্মনর্তন া এেং রযার্ ইমভে ঘের্মহাল্ডারমদর োমে 
 নর্িভামে র্াজ র্রমে। NYFW এর জর্য েতন মার্ ইমভে পনরর্ল্পর্ায় রামজযর নর্উ ইয়র্ন  
ফ্রওয়া ন  ঘফ্জ 4 পুর্রায় ঘোলার নর্মদন নশর্া রনতফ্নলত হয় এেং রময়াজর্ অ্র্ুযায়ী েমন্বয় র্রা 
হমে। NYFW র্ম ঝুুঁ নর্পণূন ইর্ম ার আেন ে এেং নেমর্াদর্, নমন য়া ঘরা ার্শর্ এেং আউেম ার 
োদয ঘেো েম্পমর্ন  েুনর্নদনষ্ট নর্মদন নশর্া অ্র্ুেরণ র্রমে। উপরন্তু, ঘর্ার্ NYFW েম্পনর্ন ত ইর্ম ার 
ইমভমের জর্য ঘর্ার্ দশনর্ োর্মে র্া; এেং নরং ঘেমের োমদ অ্র্নুিত েীনমত েংেযর্ েযনিগত 
অ্র্ুিার্ 50 জমর্র ঘেশী ঘলামর্র যারণ ক্ষমতা হ্রাে র্রার নর্মদন নশর্া ঘমমর্ র্লমে।  
  
আইএমবজ এর ফ্োের্ ইম্বভন্টস গ্রুম্বপর এবিবকউটিভ ভাইস ঘপ্রবসম্বডন্ট ঘলসবল রুম্বসা 
িম্বলম্বের্, "র্মরার্াভাইরামের নেস্তামরর নেরুমদ্ধ লডাইময় তামদর দ্রুত, েফ্ল রনতনেয়ার জর্য আমরা 
গভর্নর কুওমমা এেং তার ঘর্তৃমের র্ামে রৃ্তজ্ঞ, যা এের্ আমামদর জানতর জর্য উৎর্মষনর মার্ 
নর্যনারণ র্মরমে। গত েয় মাে ফ্যাশর্ নশমল্পর জর্য অ্তযন্ত র্ঠির্ নেল, এেং আমরা ন জাইর্ার, 
মম ল, োইনলে, রু্ল এেং ঘমর্আপ নশল্পী, ফ্মোগ্রাফ্ার, ঘরা ার্শর্ টিম - এেং অ্েংেয ঘপশাদার 
যারা নর্উ ইয়র্ন  ফ্যাশর্ উইমর্র েময় ফ্যাশর্ নশমল্পর োমে ো তার েংলগ্ন ঘক্ষমত্র র্াজ র্মর- 
তামদর এই ঘেমেম্বমর নর্রাপমদ র্ামজ ঘফ্রত ঘযমত পারার েুমযাগ নদমত ঘপমর গনেনত।"  
  
NYFW ন জাইর্ারমদর েমেনর্ র্রমে, যামদর মমযয রময়মের্ আম ম, অ্যার্াে, অ্যানলে + অ্নলনভয়া, 
আমমর্, েযাজনল নমশর্া, নেভু ঘমাহাপাা্ত্রা, ব্রঙ্কে অ্যান্ড েযামঙ্কা, নে+ নেনরজ, ঘক্লানয় ঘগামেনলর্, 
ঘর্ামর্ং, নেনিয়ার্ র্াওয়ার্, নেনিয়ার্ নেনরয়ামর্া, নেঙ্ক এ ঘেে, ক্লন য়া নল, র্র্মেে ঘর্ানরয়া, 
ঘফ্ইে র্মর্নক্সয়ার্, ঘের, ঘজের্ উ, ঘজার্াের্ নেমোই, নর্ম শুই, লযানভনের্, নলোটিন র্, মানরর্া 
মমস্কার্, মযামোো আনের্া, মর্ে, অ্নক্লর্, PH5, রাইমভে পনলনে, ঘরাময়ঞ্জা শউলার, রাইোভামর্ো, 
ঘরমের্া নমর্র্ফ্, ঘরানভং ঘর্ােুর, েুন ও ওয়ার্ এইটি র্াইর্, তাদানশ ঘশানজ, োনর্য়া ঘেইলর, 
টিফ্ানর্ ব্রাউর্ ন জাইর্ে ঘভমরানর্র্া ঘেয়া ন  এেং নভক্টর ঘেম , এেং রমেু।  
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