
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পল রুম্বের সাম্বে বভবেও লঞ্চ কম্বরম্বের্, যাম্বে বমম্বলবর্য়ালম্বের মাস্ক পরম্বে 
উৎসাবিে করা যায়  

  
বভবেওটি েরুণ আম্বমবরকার্ম্বের কাম্বে COVID-19 এর বিস্তার িন্ধ করম্বে একটি মাস্ক পরার 

আম্বিের্ কম্বর  
  

"মাস্ক আপ আম্বমবরকা" বিজ্ঞাপর্ প্রচারণা এখর্ দেেিোপী 22 বমবলয়র্ িাম্বররও দিবে দেখা 
িম্বয়ম্বে  
  

"মাস্ক আপ আম্বমবরকা" প্রচারণার সকল বিজ্ঞাপর্ এখাম্বর্দেখুন  
  
গভননর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ পল রুমের সোম্প্রতিক "মোস্ক আপ, আমমতরকো" (Mask Up, 
America) প্রচোরোতভযোন তভতেও চোলু কমরমেন। তভতেওটির উমেশ্য হমে িরুণ আমমতরকোনমের 
তনমজমের এবং অনযমের রক্ষো করোর জনয COVID-19 মহোমোরীর সময় মোস্ক পরোর গুরুত্ব সম্পমকন  
অবতহি করো।  
  
"এই দেশ্ এখমনো COVID-19 মহোমোরীর সোমে লডোই করমে এবং িরুণরো এর দেমক মকু্ত নয়," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমোমের সবোইমক আমোমের কোজ করমি হমব এবং মুমখোশ্ পরমি হমব। 
পল রুেমক ধনযবোে এই গুরুত্বপূণন বোিন ো েতডময় দেওয়োর জনয এবং িোর মি িরুণমের কোমে 
দপ ৌঁেোমি সোহোযয করোর জনয।"  
  
তভতেওটি পল রুে এবং শ্ন ইভোমের সোমে অংতশ্েোতরমত্ব এবং ট্রোইমবকো এন্টোরপ্রোইমজর (Tribeca 
Enterprises) প্রমযোজক এবং প্রধোন তনবনোহী কমনকিন ো দজন দরোমজনেোমলর সোমে দয েভোমব তিতর করো 
হময়মে। ফোর্স্ন  উই তফে এবং কমমেক্স তমতেয়ো তভতেও তবিরণ এবং িোমের IP বযবহোমরর অনুমতি 
তেময় সহোয়িো কমরমে।  
  
তনউ ইয়কন বোসীরো এক সোমে বক্রমরখো দক সমিল কমরমে, যখন আমরো শ্রৎকোমলর তেমক এতগময় 
যোতে, এটো অিযন্ত গুরুত্বপূণন দয সকল আমমতরকোন - তবমশ্ষ কমর িরুণরো - িোমের সিকন িোয় 
তিমল দেমবন নো এবং মোস্ক, সোমোতজক েরূত্ব, হোি দধোয়ো এবং পরীক্ষো করো অবযোহি রোখমবন। 
"মোস্ক আপ আমমতরকো" নোমক প্রচোরোতভযোনটি যি দবতশ্ সম্ভব আমমতরকোনমের কোমে দপ ৌঁেোমনোর 
লক্ষয তনময় শুরু হয় এবং আজ এই তভতেওর মোধযমম আমরো সরোসতর একজন গুরুত্বপূণন অতেময়েমক 

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1305612543801647104
https://www.youtube.com/watch?v=U0PdY6UtPGQ&list=PLfadY7H_ED1pKNyBCqsX6s8weAG5p7lM9
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1305612543801647104


 

 

টোমগনট করতে। আজ পযনন্ত দেশ্বযোপী "মোস্ক আপ, আমমতরকো" প্রচোরোতভযোমনর তবজ্ঞোপন 22 
তমতলয়মনরও দবতশ্ বোর দেখো হময়মে। "মোস্ক আপ আমমতরকো" প্রচোরণোর সকল তবজ্ঞোপন এখোমন 
দেখুন।  
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আনসোবস্ক্রোইব করুন 
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