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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা কম্বলজ কোম্পাম্বে েংক্রমম্বের হাম্বরর জর্ে বর্ম্বদন বেকা জাবর কম্বরম্বের্ োত্রম্বদর িড়
েমাম্বিম্বের বরম্ব াম্বটনর ম্বর

কম্বলম্বজর জর্ে বর্ম্বদন বেকা এখাম্বর্ উ লব্ধ

গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ কমেজ কযোম্পোমে েংক্রমমের হোর েম্পমকন এবং েংক্রমমের হোর
নর্নদন ষ্ট মোত্রোর উপমর উঠমে স্কু েগুমেোমক অবশ্যই নক প্রশ্মমর্র পদমেপ নর্মে হমব েো েম্পমকন
নর্মদন নশ্কো জোনর কমরমের্। েোত্রমদর বৃহৎ েমোমবমশ্র নরমপোর্ন এবং অর্যোর্য রোমজযর অনভজ্ঞেো,
যেখোমর্ ক্লোস্টোরগুমেো েশ্রীমর ক্লোমে নিমর েোওয়োর েোমে েোমে নবকনশ্ে হমে এই নরমপোমর্নর পমর এই
নর্মদন নশ্কো জোনর করো হময়মে।
"আমরো কমেজ কযোম্পোমে েোত্রমদর জম ো হওয়োর উমেগজর্ক নরমপোর্ন যদমখনে, েোই আমরো একটি
েীমো নর্র্নোরে করনে যেখোমর্ বেো হময়মে েনদ কমেমজ 100টি যকে েোমক অেবো েনদ েোমদর
জর্েংখযোর 5 শ্েোংশ্ বো েোর যবশ্ী যকমের েংখযো েোমক, েোহমে েোমদর অবশ্যই দুই েপ্তোমহর জর্য
দূরবেী নশ্েোয় যেমে হমব, যে েমময় আমরো পনরনিনে পুর্মূনেযোয়র্ করব," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলম্বের্। "আমোমদর ক্লোস্টোর অর্ুমোর্ করো উনিে এবং আমরো যের্োই যদখনে। এর জর্য প্রস্তুে
হও, এর আমগ অগ্রের হও।"
যেমশ্োমে পঊমে যগমে অবশ্যই দুই েপ্তোমহর জর্য স্কু েগুমেোমক অবশ্যই েীনমে অর্-কযোম্পোে
কোেনকেোপ িোেু যরমখ দূরবেী নশ্েোয় নিমর যেমে হমব। েনদ দুই েপ্তোহ পমর, িোর্ীয় স্বোিয নবভোগ
যদমখ যে কমেজ প্রমোে কমরমে যে েোরো যকমের েংখযো নর্য়ন্ত্রে করমে পোরমবর্ র্ো, েোহমে েোমদর
দূরবেী নশ্েোর বযবিো িোেু রোখো প্রময়োজর্ীয় রোখমে পোমরর্, অেবো রোজয স্বোিয দপ্তরমরর (State
Department of Health) েোমে আমেোির্ো কমর অর্যোর্য প্রশ্মে বযবিো আমরোপ করমে পোমর। এই
েমময়, ক্রী ো কোেনক্রম এবং অর্যোর্য পোঠযক্রম বহীভুন ে কোেনক্রম িনগে করমে হমব, এবং ডোইনর্ং
হে নবকল্প শুর্ুমোত্র যর্ক-আউমর্ পনরবনেন ে করমে হমব।
েনদ কযোম্পোমের নর্নদন ষ্ট এেোকোয় ইনেবোিক যকমের আনবভন োব ঘমর্ েনদও 5 শ্েোংমশ্র কম বো 100
জমর্র কম েোত্র-েোত্রীরো প্রভোনবে হময় েোমক, নকন্তু েো েনদ কমেমজর নবনেন্ন করোর এবং
যেোগোমেোগ যেে করোর েমেোর উপর িোপ েৃনষ্ট কমর, েোহমে কমেজমক অবশ্যই 100 শ্েোংশ্
দূরবেী শ্ীেোয় নিমর যেমে হমব, েীনমে অর্-কযোম্পোে নক্রয়োকেোপ বজোয় যরমখ। িোর্ীয় স্বোিয

দপ্তর বো রোজয স্বোিয দপ্তর কমেজগুমেোর প্রোদুভনোব নর্য়ন্ত্রমে অেমেোর নবষয়টি যদখোর পর
কমেজগুমেোর অর্-কযোম্পোে কোেনক্রম িনগে রোখোর নর্মদন শ্ নদমে পোমর, এমর্নক যমনেমকর অর্ীমর্ও।
###

অনেনরক্ত েেয যপমে যদখুর্ www.governor.ny.gov
নর্উইয়কন যস্টর্ | এনিনকউটিভ যিম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্েোবস্ক্রোইব করুর্

