
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  েহম্বর 25 েতাাংে ধারণ ক্ষমতার সীমা সহকাম্বর 
30 ঘসম্বেের ঘেম্বক ইর্ম্ব ার  াইবর্াং শুরু করার অর্ুমবত ঘেওয়া হম্বি  

  
তাপমাত্রা ঘেক, ঘেবসাং এর জর্ে ঘোগাম্বোগ তেে, িম্বস র্া োকা অিস্থায় মুখািরণ এিাং অর্োর্ে 
বর্রাপত্তা ঘপ্রাম্ব াকল প্রম্বয়াজর্; িার সাবভন স অর্ুম্বমাবেত হম্বি র্া এিাং মধেরাম্বতর পর ঘকার্ ঘসিা 

প্রোর্ করা হম্বি র্া  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি ঘমম্বর্ েলা বর্বিত করম্বত 400 এর্ম্ব াসনম্বমন্ট পাম্বসনাম্বর্ম্বলর একটি েল প্রোর্ 
করম্বি  
  

1 র্ম্বভেম্বরর মম্বধে তম্বেের উপর বভবত্ত কম্বর বর্ম্বেন বেকা পরু্মমনলোয়র্ করা হম্বি; েবে সাংক্রমম্বণর 
হার র্া িাম্ব়ে, তাহম্বল ঘরসু্টম্বরন্টগুম্বলা 50 েতাাংে ধারণ ক্ষমতা পেনন্ত িা়োম্বর্ার অর্ুমবত ঘপম্বত 
পাম্বর; রাষ্ট্র সম্ভািে পরু্মমনলোয়ম্বর্র জর্ে েলমার্ বভবত্তম্বত ঘে ঘকার্ পবজটিভ হওয়ার হার িৃবি 

পেনম্বিক্ষণ করম্বি  
  
লঙ্ঘম্বর্র প্রবতম্বিের্ করার জর্ে ঘরসু্টম্বরন্টগুম্বলাম্বক অিেেই তাম্বের ইর্ম্ব ার  াইবর্াং ক্ষমতা এিাং 
ঘ ার্ র্ের জর্সমু্মম্বখ ঘপাস্ট করম্বত হম্বি; লঙ্ঘর্ পেনম্বিক্ষণকারী পষৃ্ঠম্বপাষকরা 833-208-4160 
র্েম্বর কল কম্বর অেিা 855-904-5036 র্েম্বর 'VIOLATION' বলম্বখ সমসোর বরম্বপা ন  করম্বত 

পাম্বরর্  
  

গভর্নর বর্উ ইয়কন  ঘস্ট  ঘরসু্টম্বরন্ট অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সাম্বে 'বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সুরক্ষায় বর্উ 
ইয়কন িাসীরা' PSA োল ুকরার ঘ াষণা বেম্বয়ম্বের্  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটির ইর্ম ার  াইনর্িং 30ঘে 
ঘিমেম্বর ঘেমক 25 েতািংে দখেদানরমের িীমা িনিত পুর্রায় ঘখাোর অ্র্ুমনত ঘদওয়া িমে। ঘে 
িে ঘরসু্টমরন্ট পুর্রায় ঘখাোর নিদ্ধান্ত ঘর্মে তারা কম ার নর্রাপত্তা ঘরাম াকমের আওতাধীর্ িমে, 
োর মমধয রময়মে তাপমাত্রা পরীক্ষা, ঘেনিিং এর জর্য ঘোগামোমগর তেয, েমি র্া োকা অ্েস্থায় 
মুখােরণ পরা এেিং অ্র্যার্য নর্রাপত্তা ঘরাম াকে। োর িানভন ি অ্র্ুমমানদত িমে র্া, এেিং ঘরসু্টমরন্ট 
মধযরামত েন্ধ িময় োমে। 1 র্মভম্বমরর মমধয তমেযর উপর নভনত্ত কমর নর্মদন নেকা পুর্মমনেযায়র্ করা 
িমে। েনদ িিংক্রমমণর িার েৃনদ্ধ র্া পায়, তািমে ঘরসু্টমরন্টগুমোমক 50 েতািংে ক্ষমতায় োওয়ার 



 

 

অ্র্ুমনত ঘদওয়া িমত পামর; রাষ্ট্র চেমার্ নভনত্তমত ঘে ঘকার্ পনজটিভ িার েৃনদ্ধ পেনমেক্ষণ করমে 
এেিং রময়াজমর্ িম্ভােয পুর্মমনেযায়র্ করমে। নর্উ ইয়কন  নিটিমত ইর্ম ার  াইনর্িং এর জর্য 
েযেিানয়ক নর্মদন নেকা এখামর্ পাওয়া োমে।  
  
নিটি অ্ফ নর্উ ইয়মকন র 400 জর্ রময়াগকারী কমীর একটি দে ঘস্ট  পুনেে  াস্ক ঘফামিনর িামে 
কাজ করমে োমত তারা ঘমমর্ চো নর্নিত করমত পামর। ঘরসু্টমরন্টগুমোমক অ্েেযই রকামেয তামদর 
25 েতািংে ইর্ম ার  াইনর্িং ক্ষমতা এেিং ঘফার্ র্ম্বর এেিং ঘ ক্স  র্ম্বর ঘপাস্ট করমত িমে 
েঙ্ঘমর্র নরমপা ন  করার জর্য। ঘেিে পৃষ্ঠমপাষক েঙ্ঘর্ পেনমেক্ষণ কমরর্ তারা 833-208-4160 
র্ম্বমর ঘফার্ কমর অ্েো 855-904-5036 র্ম্বমর 'VIOLATION' নেমখ িমিযার কো জার্ামত 
পামরর্।  
  
"আনম নর্উ ইয়কন োিীমদর ধর্যোদ জার্ামত চাই ঘমমর্ চো েৃনদ্ধমত তামদর কম ার পনরশ্রমমর জর্য, 
এেিং আমরা এখর্ আমামদর ঘরসু্টমরন্ট পুর্রায় ঘখাোর পরেতী পদমক্ষপ নর্মত পানর। আমরা 
ঘস্টকমিাল্ডারমদর িামে কো েেনে, এেিং আমরা এখর্ ঘ াষণা করনে ঘে এই মামির ঘেমষ িীনমত 
ক্ষমতায় নর্উ ইয়কন  নিটিমত ইর্ম ার  াইনর্িং পুর্রায় খুেমত পারে, েতক্ষণ তারা কম ার স্বাস্থয 
এেিং িুরক্ষা ঘরাম াকে ঘমমর্ চমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এটি একটি িখুের এেিং িঠিক 
পদমক্ষপ, নেমেষ কমর ঘরসু্টমরন্ট মানেক এেিং কমনচারীমদর জর্য োরা এই িমময়র মমধয িিংগ্রাম 
করমের্। নকন্তু ঘমমর্ চো এেিং আমামদর আমেপামে োরা আমে তামদর স্বাস্থয এেিং নর্রাপত্তা 
নর্নিত করা আমামদর িোর দানয়ে।"  
  
গভর্নর নর্উ ইয়কন  ঘস্ট  ঘরসু্টমরন্ট অ্যামিানিময়েমর্র িামে 'নর্উ ইয়কন োিীমদর িুরক্ষায় নর্উ 
ইয়কন োিীরা' জর্মিো ঘ াষণা (Public Service Announcement, PSA) চােু করার ঘ াষণা 
নদময়মের্।  
  
বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত ইর্ম্ব ার  াইবর্াং এর জর্ে বর্ম্বেন বেকা  

• 25 েতািংে দখে িীমা  
• িকে গ্রািমকর জর্য দরজায় তাপমাত্রা পরীক্ষা রময়াজর্ িমে  
• রময়াজমর্ ঘেনিিং-এর জর্য রনতটি দমের একজর্ িদিযমক ঘোগামোমগর তেয িরেরাি 

করমত িমে  
• ঘকার্ োর িানভন ি োকমে র্া - োর শুধুমাত্র িানভন ি োর নিমিমে েযেিার করা িমে, ো 

পার্ীয় ততনর এেিং তামদর ঘ নেেিাইম  পনরমেের্ করার একটি উৎি  
•  ঘ নেমে র্া েমি োকা অ্েস্থায় মাস্ক িে িময় পরমত িমে  
• ঘ নেে েয় ফু  েযেধামর্ িমত িমে  
• মধযরামত ঘরসু্টমরন্ট েন্ধ িমে  

• িকে রাষ্ট্রীয় নর্মদন নেকা কম ারভামে ঘমমর্ চেমত িমে  
• ঘরসু্টমরন্ট েনধনত এয়ার নফমেের্, ঘভনন্টমেের্ এেিং শুনদ্ধকরণ মার্ িিকামর কাজ 

করা উনচত  

http://www.ny.gov/nycindoordining


 

 

• োয়ু িঞ্চাের্ িীনমত করমত িমে এেিং োইমরর োয় ুচোচমের েযেস্থা করমত িমে  
• আউ ম ার  াইনর্িং অ্ন্তেনতীকােীর্ভামে অ্েযািত োকমে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘস্ট  ঘরসু্টম্বরন্ট অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র ঘপ্রবসম্ব ন্ট এিাং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া ঘমবলসা 
ঘেইশু  িম্বলর্, "আজমকর ঘ াষণাটি নর্উ ইয়কন  নিটির ঘরসু্টমরন্ট নেমের জর্য একটি গুরুেপমণন 
িমময় এমিমে, এেিং আমরা গভর্নর কুওমমামক ধর্যোদ জার্ামত চাই এই নেষয়টি স্বীকার করার 
জর্য এেিং নেমের রান্নার রাজধার্ীমত অ্েনস্থত িাজার িাজার ঘরসু্টমরন্টমক আো রদার্ করার 
জর্য। ঘরসু্টমরন্টগুমোমক িীনমত ক্ষমতায় ইর্ম ামর ঘখাোর অ্র্ুমনত নদমে এই খাোর েযেিাগুমো 
অ্েননর্নতক জীের্মরখা নফমর পামে, েখর্ তারা িোই এই মিামারীর মমধয তামদর দরজা ঘখাো 
রাখার ঘচষ্টা করমে। নর্উ ইয়কন  নিটির িকে ঘরসু্টমরন্ট োমত নর্য়ম েুঝমত পামর তা নর্নিত 
করমত আমরা আর্মের িামে িিংনিষ্ট িরকানর িিংস্থা এেিং আনতমেয়তা অ্িংেীদারমদর িামে কাজ 
করে।"  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্ট  ঘরসু্টম্বরন্ট অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র বর্উ ইয়কন  বসটি েোোম্বরর ভাইস ঘপ্রবসম্ব ন্ট 
ঘজম্বরবম ঘমবরর্; হাভার্া ঘসন্ট্রাল ঘরসু্টম্বরন্ট গ্রুম্বপর প্রবতষ্ঠাতা ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া িম্বলর্, 
"নর্উ ইয়কন  নিটিমত ইর্ম ার  াইনর্িং-এর জর্য 25 েতািংে ধারণ ক্ষমতায় ঘরসু্টমরন্ট পরু্রায় 
ঘখাোর পনরকের্া করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার কামে কৃতজ্ঞ। আমরা দঢৃ়ভামে নেোি কনর 
ঘে ঘেেীরভাগ ঘরসু্টমরন্ট মানেক এই িুমোগমক গুরুমের িামে গ্রিণ করমে এেিং ঘরাগ নর্য়ন্ত্রণ 
ঘকমের (Center for Disease Control, CDC) র্ীনতমাো এেিং স্বাস্থয নেভামগর (Department 
of Health, DOH) িকে নর্মদন নেকা ঘমমর্ চেমে। এই পনরকের্ার মাধযমম নর্উ ইয়কন  নিটিমত 
ঘখমত োওয়া খুেই নর্রাপদ িমে। আমরা গভর্নর এেিং ঘময়মরর িামে কাজ করার জর্য উদগ্রীে 
োমত ইর্ম ার  াইনর্িং িফে িয়।"  
  
 োবর্ ঘময়ার, ইউবর্য়র্ স্কয়ার হসবপ াবলটি গ্রুম্বপর প্রবতষ্ঠাতা এিাং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া, 
"একটি ঘরসু্টমরন্ট চাোমর্া িে ভামোোিার শ্রম, এেিং অ্মর্ক িিকমী এেিং কমীমদর িামে, আমরা 
এই মিামারীর অ্তুের্ীয় চযামেমের মমধয নদময় িিংগ্রাম কমরনে, আমামদর িমেনাচ্চ ঘচষ্টা করনে 
কু্ষধাতন  নর্উ ইয়কন োিীমদর নর্রাপমদ আনতমেয়তা রদামর্র জর্য, কােনিাই  নপকআপ, ঘ নেভানর 
এেিং আউ ম ার ঘেমির মাধযমম, আমরা জানর্ র্া আমরা আর কতনদর্ ঘেমত পানর। আনম 
আমার িিকমীমদর িামে ঘোগ নদনি ইর্ম ার  াইনর্িং-এর জর্য একটি েুনদ্ধমার্ িমাধার্ রদার্ 
করার মাধযমম নর্রাপদ এেিং ধামপ ধামপ পরু্রুদ্ধামরর িুমোগ ততনর করার জর্য গভর্নরমক ধর্যোদ 
জার্ামর্ায় এেিং আমামদর গ্রািক এেিং কমীমদর নর্রাপত্তা নর্নিত করমত িোর িামে কাজ করার 
জর্য উদগ্রীে িময় আনে। এটি আমামদর দমের আমরা িদিয পুর্রায় নর্ময়াগ, আমামদর 
িরেরািকারীমদর িামে আমরা েযেিা করা এেিং নর্উ ইয়কন োিীমদর আোরও নর্উ ইয়মকন  স্বাগত 
জার্ামর্ার একটি গুরুেপমণন রেম পদমক্ষপ।"  
  
বর্উ ইয়কন  বসটি হসবপ াবলটি অোলাম্বয়ম্বের বর্িনাহী পবরোলক অোনু্ড্র বরবজ িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  
নিটির ঘরসু্টমরন্ট নেে COVID-19 মিামারী দ্বারা আনেনকভামে নেধ্বস্ত িময়মে এেিং এই গুরুেপমণন 
কু্ষদ্র েযেিা এেিং চাকুরী োাঁচামত িািােয করার জর্য ইর্ম ার  াইনর্িং-এ নর্রাপমদ নফমর আিা 



 

 

অ্তযন্ত গুরুেপমণন। ভনেষযমত িম্প্রিারমণর ব্লু-নরন্ট নর্ময় ইর্ম ার  াইনর্িং-এ নফমর আিার ঘ াষণা 
ঘদওয়ার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার কামে কৃতজ্ঞ। ঘরসু্টমরন্ট নর্উ ইয়মকন র অ্েননর্নতক এেিং 
িামানজক েযেস্থার জর্য অ্পনরিােন, এেিং ইর্ম ার  াইনর্িং এই নেে পুর্রুদ্ধামরর একটি রধার্ 
উপাদার্।"  
  
ব   েে ফ্রন্টলাইর্স এর্ওয়াইবস এর সহ-প্রবতষ্ঠাতা ইসাম্বিলা ব  বপম্বয়ম্বত্রা িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন  
নিটির ঘরসু্টমরন্টকমীরা তামদর পনরোর এেিং িম্প্রদাময়র ঘিো করমত উনদ্বগ্ন, এেিং আমরা 
আর্নেত ঘে আজ গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে আোর ইর্ম ার  াইনর্িং শুরু িমত পামর। 
ঘরসু্টমরমন্টর কাজ নর্উ ইয়কন  নিটিমত অ্গনণত মার্ুমষর আময়র একটি দী ননদমর্র উৎি এেিং এ া 
অ্পনরিােন ঘে আগামী েীতকােীর্ মািগুমোমত তা দনমময় রাখা িমে র্া। আনম গভর্নর কুওমমামক 
ধর্যোদ জার্াই আমামদর েির জমু়ে কু্ষদ্র েযেিায়ী এেিং ঘরসু্টমরন্ট কমীমদর িমেনমর্ েযেস্থা 
ঘর্ওয়ার জর্য।"  
  
তারালুবে ই বভম্বর্ার প্রবতষ্ঠাতা লুকা ব  বপম্বয়ম্বত্রা িম্বলর্, "ঘরসু্টমরন্ট নেে নর্উ ইয়কন  েির জমু়ে 
কমী এেিং তামদর পনরোরমক িমেনর্ কমর এেিং আনম আর্নেত ঘে গভর্নর কুওমমা আজ ইর্ম ার 
 াইনর্িং পুর্রায় ঘখাোর ঘ াষণা নদময়মের্। েীমতর শুরুমত ঘরসু্টমরমন্টর কমীমদর ইর্ম ার  াইনর্িং 
ঘেমক আয় অ্েযািত রাখা অ্পনরিােন কমর ঘতামে, এেিং র্তুর্ রাষ্ট্রীয় নর্মদন নেকা নর্নিত করমে ঘে 
কমী এেিং অ্নতনেরা নর্রাপমদ আমের্ েখর্ এই মিামারীর মমধয নেেটি টিমক োকার ঘচষ্টা 
করমে।"  
  
ের্ ব বর্, সহ-প্রবতষ্ঠাতা ঘরাভহাউস; মাবলক, বলবলয়া এিাং বমবস িম্বলর্, "আমরা কৃতজ্ঞ ঘে 
গভর্নর কুওমমা আমামদর ঘ নেমে স্বাগত জানর্ময়মের্ এেিং ইর্ম ার  াইনর্িংমক আোর োস্তমে 
পনরণত করমত আমামদর িামে কাজ কমরমের্। আমরা খুে েীঘ্রই আমামদর ঘরসু্টমরমন্ট আমামদর দে 
এেিং অ্নতনেমদর স্বাগত জার্ামর্ার জর্য অ্মপক্ষা করমত পারনে র্া। নর্উ ইয়কন  নিটি িেিময় নফমর 
আমি। এোর আমরা একিামে এমক পুর্নর্নমনাণ করে এেিং আমামদর েিরমক নর্রাপমদ পুর্নর্নমনাণ 
করে োমত িোর জর্য স্বাধীর্তা এেিং র্যায়নেচার রক্ষা িয়।"  
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