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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং মাবরযা ককম্বর্বি কুওম্বমা বর্উ ইযকন কেট বরম্বযলবরম্বযম্বলর সাম্বে সহম্ব াবগতা
করার কো ক াষণা কম্বরম্বের্ "মাস্ক আপ" কোম্বেইর্ শুরু করার জর্ে COVID-19 ত্রার্ প্রম্বেষ্টাম্বক
লাভিার্ করার জর্ে এিং মাস্ক পরার প্রম্বযাজর্ীযতা সেম্বকন সম্বেতর্তা ততবর করার জর্ে
বিম্বযম্বের্

পািবলক স্কু ল দ্বারা বিজাইর্ করা সীবমত সংস্করম্বণর "বর্উ ইযকন টাফ" মাস্ক বিপন্ন বর্উ
ইযকনিাসীম্বির জর্ে তহবিল সংগ্রহ করম্বি
মাস্ক কেম্বক প্রাপ্ত লাভ খািে বর্রাপত্তাহীর্তা এিং সহাযক র্াসন ম্বির সাহা ে করার জর্ে
COVID-19 ত্রাণ িাতিে সংস্থা বফবিং আম্বমবরকা, র্াসন বহম্বরা এিং বর্উ ইযকন COVID ত্রাণ
তহবিম্বল িার্ করা হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওম া এবং তার ম ম়ে ারর়ো মেমর্রি কুওম া ম াষণা েমরমের্ মে রর্উ ই়েেন
মেট দ্য ররম়েলররম়েল (The RealReal) এবং িজর্ খামর্ে রর্উ ই়েমেন র ফ্যাশর্ রিজাইর্ারমদ্র
সামে অ্ংশীদ্াররত্ব েরমে " াস্ক আপ" প্রচারারভোর্ শুরু েরার জর্য, ো এ র্ এেটি েযমেইর্ ো
COVID-19 ত্রাণ প্রমচষ্টামে লাভবার্ েরমব এবং জর্গণমে াস্ক পরার প্রম়োজর্ সেমেন মর্
েররম়ে মদ্মব। " াস্ক আপ" প্রচারারভোর্টি রর্উ ই়েেন এবং সারা মদ্মশ ে নরত রতর্টি দ্াতবয
প্ররতষ্ঠামর্ ুমখামশর ুর্াফ্া দ্ার্ েমর COVID-19 এর দ্বারা প্রভারবত সম্প্রদ্াম়ের জর্য তহরবল
সংগ্রহ েরমব - রফ্রিং আম ররো (Feeding America), র্াসন রহমরাস (Nurse Heroes) এবং
রর্উ ই়েেন COVID ত্রাণ তহরবল (New York COVID Relief Fund)। রর্উ ই়েেন মেট এবং
ররম়েলররম়েল এেটি সীর ত সংস্করমণর "রর্উ ই়েেন টাফ্" (New York Tough) াস্ক প্রোশ েরমব
ো রর্উ ই়েমেন র প্রশংরসত ফ্যাশর্ মলমবল পাবরলে স্কু ল (Public School) রিজাইর্ েমরমে এেটি
পাাঁচ-সপ্তামহর সাপ্তারহে ুমখাশ ড্রমপর রেম র ববরশষ্টযমে তু মল ধমর।
"েখর্ আ রা COVID-19 এর রবরুমে লডাই চারলম়ে োরি, তখর্ এেটা রবষ়ে পররষ্কার - ুমখাশ
রবস্তার বন্ধ েরমত এবং জীবর্ বাাঁচামত সাহােয েমর। রেন্তু এটাও পররষ্কার মে COVID ক্লারি
আসমে এবং এটা তার রর্জস্ব চযামলঞ্জ উপস্থাপর্ েরমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। " ার্ুষমে ুমখাশ
পরমত উৎসারহত েরার জর্য আ ামদ্র সৃজর্শীল উপা়ে খুাঁমজ মবর েরমত হমব। াস্ক আপ প্রচারণা
রর্উ ই়েেন ফ্যাশর্ ের উরর্টির সৃজর্শীলতামে োমজ লারগম়ে এই জর্স্বাস্থয চযামলঞ্জ স াধামর্ সাহােয
েমর, এেই সামে COVID-19 দ্বারা প্রভারবত সম্প্রদ্াম়ের জর্য তহরবল সংগ্রহ েমর। NY টাফ্
াস্কগুরল মদ্খুর্ এবং াস্ক পমর মফ্লুর্। এে সামে, আ রা এই ভাইরাসমে পরারজত েরমবা।"

"এ র্ এে স ম়ে েখর্ অ্মর্মে পােনেয রর্ম়ে আসার জর্য এেটি উপা়ে খুাঁজমে, ুমখাশ পরা জীবর্
বাাঁচামর্ার ক্ষ তা রামখ, এবং আপরর্ মে মস সেমেন ও এেটি রববৃরত," মাবরযাহ ককম্বর্বি কুওম্বমা
িম্বলর্। " াস্ক আপ প্রচারণা অ্রবশ্বাসয রিজাইর্ারমদ্র এেরত্রত েমর োরা আ ামদ্র মদ্মশর ফ্যাশর্
রাজধার্ী রর্উ ই়েমেন র সামে গভীরভামব েুক্ত। দ্য ররম়েলররম়েল এবং রর্উ ই়েেন মেট এেটি খুব
সহজ রেন্তু অ্তযি গুরুত্বপূণন বাতন া মপ াঁমে রদ্মত ফ্যাশর্ সম্প্রদ্াম়ের ক্ষ তা বযবহার েরমত
অ্ংশীদ্াররত্ব েরমে: াস্ক পরুর্। রবস্তার ো ার্ প্রাণ বাাঁচার্! আ ামদ্র মদ্শ এখমর্া COVID-19
এর সামে লডাই েরমে, এবং এই প্রচারণা প্র াণ েমর মে আ রা এেটি প্রভাব রবস্তার েরার জর্য
জার, সৃজর্শীল উপা়ে খুাঁমজ মপমত পারর।"
"গভর্নর কুওম া এবং ারর়ো মেমর্রি কুওম ার মর্তৃ মত্বর সামে ফ্যাশর্ সম্প্রদ্াম়ের প্রভামবর শরক্তমে
এেরত্রত েমর আ রা ঙ্গমলর উমেমশয এেটি সরিরলত শরক্ত হমত পারর রচরোমলর জর্য," িম্বলর্ িে
বরম্বযলবরম্বযম্বলর প্রবতষ্ঠাতা এিং প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা জুবল ওম্বযর্রাইট। "রর্উ ই়েেন বাসীমদ্র
এ র্ এেটি ববরচত্রয ়ে এবং প্ররতভাবার্ দ্লমে এেরত্রত েরা আ ামদ্র মস ভাগয, োমত তারা
ার্ুষমে ুমখাশ পরমত উৎসারহত েমর, এবং তার সামে COVID দ্বারা প্রভারবত সম্প্রদ্াম়ের জর্য
আ ামদ্র দ্াতবয অ্ংশীদ্ারমদ্র োজমে স েনর্ েমর।"
ফ্যাশর্ মলমবল পাবরলে স্কু ল (Fashion label Public School) রর্উ ই়েেন শহমরর বারসন্দা িাওই চাউ এবং যাক্সওম়েল অ্সমবার্ন প্ররতষ্ঠা েমরর্ এবং রর্উ ই়েমেন র পাবরলে স্কু মল মবমড ওঠা
রিজাইর্ারমদ্র অ্রভজ্ঞতা দ্বারা অ্র্ুপ্রারণত, তার পে-চলার-জ্ঞার্ স ৃে মপাশামের জর্য পরররচত।
চাউ এবং অ্সমবামর্নর উদ্বৃত্ত, রভমেজ বা পুর্বনযবহারমোগয উপাদ্ার্ মেমে তামদ্র মবরশর ভাগ পণয
বতরর েরমত উচ্চারভলাষী মটেসই পররেল্পর্া আমে।
"আ রা রর্উ ই়েমেন উৎপন্ন এবং রর্উ ই়েমেন র আত্মার রস্থরতশীলতা এবং েমঠারতার প্ররতরর্রধত্ব
েরর, তাই এটা র্যােয মে আ রা এই প্রচারারভোমর্ অ্ংশগ্রহণ েমররে," িম্বলর্ পািবলক স্কু ম্বলর
িাও-ই োউ এিং মোক্সওম্বযল অসম্বিার্ন , সৃজর্েীল পবরোলক এিং সহ-প্রবতষ্ঠাতাগণ। "আ রা
এ র্ রেেু রচর্া েরমত মচম়েরেলা ো জর্গমণর ক্ষ তার প্ররতরর্রধত্ব েমর োরা এেটি সাধারণ
উমেমশযর জর্য লডাই েরার জর্য এেরত্রত হম়েমে। রর্উ ই়েেন বাসীরা সব স ়ে এমে অ্পরমে
সুররক্ষত রাখার রদ্মে র্জর মরমখমে এবং এই হা ারীর মক্ষমত্র তার পররবতন র্ হ়েরর্।"
আগা ী পাাঁচ সপ্তাহ ধমর, দ্য ররম়েলররম়েল এবং রর্উ ই়েেন মেট প্ররত মসা বার রে ি াস্ক ড্রপ
চালু েরমব। প্ররত সপ্তামহর রে রর্উ ই়েমেন র এেটি ম রলে ূলযমবাধ দ্বারা অ্র্ুপ্রারণত হমব: েঠির্,
স্মাটন, ঐেযবে, শৃঙ্খলাবে এবং ভামলাবাসা পূণ।
ন অ্ংশগ্রহণোরী ব্র্যান্ড এবং রিজাইর্ারমদ্র মধয
আমে 3.1 রফ্রলপ রল (3.1 Phillip Lim), 4Sরিজাইর্াসন (4SDesigns), আমলহান্ড্রা আলমঞ্জা
মরাহাস (Alejandra Alonso Rojas), অ্যারলস + অ্রলরভ়ো (Alice + Olivia), আল্টু জারা
(Altuzarra), মরা াট (Chromat), েরলর্া স্ট্রািা (Collina Strada), জর্াের্ মোমহর্
(Jonathan Cohen), মেইএস (KES), ারা হফ্ যার্ (Mara Hoffman), র জং রল (Mi
Jong Lee), াইমেল মোরস (Michael Kors), রর্রল মলাটযার্ (Nili Lotan), মর্া়ো (Noah),

প্রবাল গুরুং (Prabal
Bone), মরার ও হাে
Liang), েু রিও 189
Browne), রভক্টর মে
Cornejo)

Gurung), পাবরলে স্কু ল (Public School), রাগ এবং মবার্ (Rag &
(Romeo Hunte), রা়োর্ মরাশ (Ryan Roche), সযারন্দ রল়োং (Sandy
(Studio 189), টারর়্ো মট়েলর (Tanya Taylor), ট ব্র্াউর্ (Thom
াউি (Victor Glemaud) এবং রজমরা + ারর়ো েমর্নমহা (Zero + Maria
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