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গভর্নর কুওম্বমা আজ থেম্বক শুরু কম্বর পারফবমনিং আর্ন স ও বিম্বর্াদর্ থভর্ুেগুম্বলা 33 েতািংে 
ধারণক্ষমতায় পরু্রায় চালু করার থ াষণা থদর্  

  
থভর্ুেগুম্বলার ইর্ম্ব াম্বর 100 জর্ পর্নন্ত ও আউর্ম্ব াম্বর 200 জর্ পর্নন্ত মার্ুম্বষর অর্ুষ্ঠাম্বর্র 
আম্বয়াজর্ করম্বত পারম্বি; পরীক্ষার মাধেম্বম অেিা টিকাপ্রদার্ কম্বর ইর্ম্ব াম্বর 150 জর্ ও 

আউর্ম্ব াম্বর 500 জম্বর্র পর্নন্ত আম্বয়াজর্ করম্বত পারম্বি  
  

সামাবজক দরূত্ব, থফস কভাবরিং ও কম্ব ার স্বাস্থ্ে থপ্রাম্বর্াকল িজায় রাখা জরুবর  
  

এখর্ বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর জর্ে লভে টিকা িা সাম্প্রবতক থর্ম্বগটিভ COVID-19 থর্ম্বের জর্ে 
থভর্ুেম্বত উপবস্থ্ত োকার জর্ে এম্বেলবসয়র পাস; আগ্রহী বর্উ ইয়কন িাসীরা এখাম্বর্ এম্বেলবসয়র 

পাস িেিহার করম্বত পাম্বরর্; আগ্রহী িেিসায়ীরা এখাম্বর্ আম্বরা জার্ম্বত পাম্বরর্  
  

র্তুর্ থের্ বর্ম্বদন বেকা পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পারফরমনিং আর্ন স ও রিমর্াদর্ ঘভর্ুযগুরি আজ 
ঘেমক 33 শতািংশ ধারণক্ষমতায় পুর্রায় খুিমত পামর। ঘভর্ুযগুমিা ইর্ম ামর 100 জর্ অ্েিা 
আউর্ম ামর 200 জর্ পেনন্ত মার্ুমষর আময়াজর্ করমত পামর। েরদ সকি অ্িংশগ্রহণকারীর প্রমিমশর 
আমগ পরীক্ষার ঘর্মগটিভ প্রমাণ ঘপশ কমরর্, তাহমি ইর্ম ামর 150 জর্ ও আউর্ম ামর 500 জর্ 
পেনন্ত মার্ুমষর সিংখযা িাড়ামর্া ঘেমত পামর। সামারজক দরূত্ব, ঘফস কভাররিং, স্বাস্থ্য রিরর্িং ও 
অ্র্যার্য স্বাস্থ্য ঘপ্রামর্াকিগুরি পাশাপারশ স্বাস্থ্য রিভামগর প্রমোজয সমস্ত রর্মদন রশকা উপরস্থ্রতমদর 
কম ারভামি ঘমমর্ চিমত হমি ো পাওয়া োমি এখামর্।  
  
"রর্উ ইয়মকন র রপ্রয় রশল্প ও রিমর্াদর্ ঘভর্ুযগুমিা COVID-19 এর রিস্তার ধীর করার জর্য আমরা 
ঘে জর্স্বাস্থ্য রর্মদন রশকা প্রময়াগ কমররে তা কঠির্ভামি আ াত কমরমে এিিং দী ন ও কঠির্ সমময়র 
পর, আরম আর্রিত ঘে তারা রর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য তামদর দরজা পুর্রায় খুিমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্িংশগ্রহণকারীমদর রর্মজমদর ও অ্র্যমদর সুররক্ষত রাখার জর্য কম ার রর্মদন রশকা 
অ্র্ুসরণ করমত হমি, তমি তারা এখর্ রিশ্ব-মামর্র পারফরমযান্স ঘদখমত সক্ষম হমি এিিং আমামদর 
ঘেমর্র সমৃদ্ধ রশল্প ও সিংসৃ্করত দমৃশয অ্িংশ রর্মত পারমি। আরম রর্উ ইয়কন িাসীমদর অ্র্ুষ্ঠামর্ 
উপরস্থ্ত োকার আমগ পরীক্ষা করামত এিিং জায়গাগুরিমত প্রমিমশর আমগ তামদর ভযাকরসর্ িা 
পরীক্ষা করা হময়মে এমর্ স্থ্ার্গুরিমত এমেিরসয়র পাস িযিহামরর প্রদশনর্ করমত উৎসারহত করর।"  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass
https://forward.ny.gov/excelsior-pass-business
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Small_and_Medium_Performing_Arts_Detailed_Guidance.pdf


 

 

  
26 মাচন  গভর্নর কুওমমা এমেিরসয়র পাস চাি ুকরার ঘ াষণা রদময়মের্ - IBM এর অ্িংশীদাররমত্বর 
রভরিমত একটি রি, ঘস্বচ্ছামসিী প্ল্যার্ফমন, ো রর্উ ইয়কন  ঘের্ র পার্ন মমন্ট অ্ি ঘহিে (New York 
State Department of Health) গাই িাইর্ অ্র্ুোয়ী িযিসা প্ররতষ্ঠার্ ও ইমভন্ট ঘভর্ুয পুর্রায় 
চািু করার জর্য একজর্ িযরির সাম্প্ররতক ঘর্মগটিভ পরিমামরজ ঘচইর্ ররঅ্যাকশর্ (Polymerase 
Chain Reaction, PCR) িা এরন্টমজর্ পরীক্ষার ফিাফি িা টিকা প্রদামর্র প্রমাণ রর্রিত করমত 
প্রমারণত, রর্রাপদ প্রেরুি িযিহার কমর। একটি ঘমািাইি এয়ারিাইর্ ঘিার ন িং পামসর মমতা, িযরিরা 
তামদর পাস রপ্রন্ট আউর্ করমত পারমির্ অ্েিা "এমেিরসয়র পামসর ওয়ামির্ অ্যাপ" (Excelsior 
Pass Wallet app) িযিহার কমর তামদর স্মার্ন মফামর্ সিংরক্ষণ করমত পারমির্। প্ররতটি পামসর 
একটি রর্রাপদ QR ঘকা  োকমি, ো অ্িংশগ্রহণকারী িযিসা প্ররতষ্ঠার্ ও ঘভর্ুযগুরি COVID-19 
এর ঘর্মগটিভ পরীক্ষার ফিাফি িা টিকার প্রমাণ োচাই করমত একটি সঙ্গী অ্যাপ িযিহার কমর 
স্কযার্ করমত পারমি। একজর্ িযরির তেয সি সময় সুররক্ষত ও ঘগাপর্ীয় রাখা হয়।  
  
আগ্রহী রর্উ ইয়কন িাসীরা এখামর্ এমেিরসয়র পাস িযিহার করমত পামরর্ এিিং আমরা জার্মত 
পামরর্; আগ্রহী িযিসায়ীরা এখামর্ ঘিমে রর্মত পামরর্ এিিং আমরা জার্মত পামরর্।  
  
20 ঘফব্রুয়ারর, গভর্নর NY পপসআপ (NY PopsUp) চািু করার ঘ াষণা ঘদর্, ো শত শত 
পপ-আপ পারফরমযান্স রর্ময় একটি অ্ভূতপূিন ও রিসৃ্তত উৎসি ো রর্উ ইয়কন িাসীমদর আত্মামক 
পুর্রুজ্জীরিত করমি এিিং রর্উ ইয়কন  ঘেমর্র িাইভ রিমর্াদর্ রশমল্পর সচূর্া করমি। উৎসমির সময়, 
NY পপসআপ তার ঘস্কি, পারফরমযামন্সর পররমাণ ও ঘভৌগরিক ফুর্রপ্রমন্টর ঘক্ষমে ঘিমড় উ মি। 
অ্র্ুগ্রহ কমর সাম্প্ররতক তমেযর জর্য @NYPopsUp রু্ইর্ার এিিং ইর্োগ্রামম অ্র্ুসরণ করুর্। 
এখামর্ আমরা তেয রময়মে।  
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