
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 ক্লাস্টার বর্য়ন্ত্রম্বের জর্ে SUNY ওবর্ওন্টাম্বে স ায়াট টিম সমাোম্বয়র্ কম্বরম্বের্ 
 

চ্োম্বেলর মালাট্রা  দইু  প্তাম্বের জর্ে SUNY ওবর্ওন্টাম্বে  েরীম্বর বর্ম্বদন ের্া স্থবগে করার ব দ্ধান্ত অর্ু রে 
কম্বরম্বের্  

 
DOH 71 জর্ কন্টোক্ট সট্র ার এিং আট জর্ সক  েদন্তকারী বর্ম্বয়াগ করম্বি  

  
সস্টট ওবর্ওন্টাম্বে 15 বমবর্ম্বটর মম্বযে ফলাফল  ে বির্ামূম্বলে র  ্ যাবিড সটবস্টং  াইট খুলম্বি  

  
 াইম্বটর অিস্থার্ আগামীকাল স াষো করা েম্বি  

  
কম্বলজ কোম্পাম্ব   ংক্রমম্বের োম্বরর জর্ে রাষ্ট্রীয় বর্ম্বদন বেকা এখাম্বর্ িাওয়া যাম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়র্ন  (SUNY) ওনর্ওন্টামে এর্টি স্টসায়াট দল 
স্টমাোময়র্ র্মরমের্ যামে ওখামর্ নির্নিে এর্টি COVID-19 ক্লাোর নর্য়ন্ত্রণ র্রা যায়। স্টেট টিমম 71 জর্ 
র্ন্টযাক্ট স্টেসার এিং আটজর্ স্টর্স েদন্তর্ারী থার্মি। নর্উ ইয়র্ন  স্টেট ওনর্ওন্টা িহমর নের্টি নির্ামূমলয, 
রয্ানিড স্টটনেং সাইট খুলমি। সাইটগুমলা সাক্ষাৎর্ামরর মাধ্যমম িহমরর সর্ল িানসন্দামদর জর্য উন্মকু্ত র্রা 
হমি, এিং ফলাফল 15 নমনর্মটর মমধ্য নফমর আসমি। আগামীর্াল সাইমটর অ্িস্থার্ স্ট াষণা র্রা হমি।  
 
রাষ্ট্রীয় িদমক্ষিটি আমস যখর্ SUNY চ্যামেলর নজম মালাোস ক্লাোরটি স্টমার্ামিলা র্রমে সাহাযয র্রার জর্য 
SUNY ওনর্ওন্টা র্যাম্পামস দইু সপ্তামহর জর্য সিরীমর নর্মদনির্া স্থনগে স্ট াষণা র্মরর্।  
 
"র্মলজগুমলা হমে প্রথম সের্ন  সংমর্ে, এিং এর্টি সমামিি িনরনস্থনেমে সংক্রমমণর হার 3 িোংি এর্টি 
উচ্চ হার, এর্টি  র্িসনেিূণন িহুমর িনরমিমির মে স্টযখামর্ আির্ার স্টলার্জর্ গণ িনরিহর্ িযিহার র্রমে। 
এজর্যই আমরা UNY ওনর্ওন্টায় র্েুর্ COVID ক্লাোর নর্য়ন্ত্রণ র্রার জর্য রাষ্ট্রীয় সম্পদ স্টমাোময়র্ র্রনে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আনম মমর্ র্নর চ্যামেলর ওনর্ওন্টায় সঠির্ র্াজ র্রমের্ এিং আনম মমর্ র্নর 
নেনর্ SUNY জমু়ে সঠির্ িদমক্ষি নর্মের্, এিং আনম মমর্ র্নর স্টিসরর্ানর র্মলজগুমলার সনেযই এই উদাহরণ 
অ্র্ুসরণ র্রা উনচ্ে।"  
  
"িযনক্তগে দানয়ত্ব সমনিগে র্লযামণ ভূনমর্া রামখ, োই আির্ার িযনক্তগে র্মনর্াণ্ড আির্ার র্মলজ সম্প্রদাময়র 
সিার উির িযাির্ প্রভাি স্টফমল," SUNY চ্োম্বেলর বজম মালাট্রা  িম্বলম্বের্। "র্মলজ র্ীনের নিরুমে 
িাটিন র আময়াজর্ র্রার অ্নভমযামগ ওনর্ওন্টার িাাঁচ্জর্ নিক্ষাথীমর্ িরখাস্ত র্রা হময়মে। নের্টি সংগঠর্, 
র্যাম্পাস সংগঠর্মর্ িরখাস্ত র্রা হময়মে এিং আমরা এই র্ারমণ র্ঠির্ হমে যানে র্া র্ারণ আমরা োমদর 
মজা র্ি র্রমে চ্াই, নর্ন্তু এটি এর্টি নভন্ন সময় এিং এটি অ্র্যার্য র্যাম্পাস যা র্রমে োর উিমরও 
প্রমযাজয।"  
  
কম্বলজ কোম্পাম্ব   ংক্রমম্বের োম্বরর জর্ে বর্উ ইয়কন  সস্টম্বটর বর্ম্বদন বেকা  
  
সু্কলগুমলামর্ দইু সপ্তামহর জর্য সীনমে অ্র্-র্যাম্পাস র্াযনর্লামির মাধ্যমম দরূিেী নিক্ষায় নফমর স্টযমে হমি 
যখর্ দইু সপ্তামহর মমধ্য 5 িোংি িা 100 জর্ িযনক্ত COVID-19 এর জর্য িনজটিভ ধ্রা িম়ে। যনদ দইু 
সপ্তাহ িমর, স্থার্ীয় স্বাস্থয নিভাগ স্টদমখ স্টয র্মলজ প্রমাণ র্মরমে স্টয োরা স্টর্মসর সংখযা নর্য়ন্ত্রণ র্রমে 
িারমির্ র্া, োহমল োমদর দরূিেী নিক্ষার িযিস্থা চ্ালু রাখা প্রময়াজর্ীয় রাখমে িামরর্, অ্থিা রাজয স্বাস্থয 
দপ্তরমরর (State Department of Health) সামথ আমলাচ্র্া র্মর অ্র্যার্য প্রিমণ িযিস্থা আমরাি র্রমে 
িামর। এই সমময়, ক্রী়ো র্াযনক্রম এিং অ্র্যার্য িাঠযক্রম িহীভুন ে র্াযনক্রম স্থনগে র্রমে হমি, এিং ডাইনর্ং 
হল নির্ল্প শুধ্ুমাত্র স্টটর্-আউমট িনরিনেন ে র্রমে হমি।  
  
যনদ র্যাম্পামসর নর্নদনি এলার্ায় ইনেিাচ্র্ স্টর্মসর আনিভন াি  মট যনদও 5 িোংমির র্ম িা 100 জমর্র র্ম 
োত্র-োত্রীরা প্রভানিে হময় থামর্, নর্ন্তু ো যনদ র্মলমজর নিনেন্ন র্রার এিং স্টযাগামযাগ স্টেস র্রার ক্ষমোর 
উির চ্াি সৃনি র্মর, োহমল র্মলজমর্ অ্িিযই 100 িোংি দরূিেী িীক্ষায় নফমর স্টযমে হমি, সীনমে অ্র্-
র্যাম্পাস নক্রয়ার্লাি িজায় স্টরমখ। স্থার্ীয় স্বাস্থয দপ্তর িা রাজয স্বাস্থয দপ্তর র্মলজগুমলার প্রাদভুন াি নর্য়ন্ত্রমণ 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Detailed_Guidelines.pdf#_blank


 

 

 

অ্ক্ষমোর নিষয়টি স্টদখার ির র্মলজগুমলার অ্র্-র্যাম্পাস র্াযনক্রম স্থনগে রাখার নর্মদনি নদমে িামর, এমর্নর্ 
স্টমনেমর্র অ্ধ্ীমর্ও।  
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