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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে কম্বলবিম্বেট ঘপাটন স 2 এবপ্রল ঘেম্বক সমেনকম্বের স্ট্োম্বে 
বিবরম্বে আর্ম্বে পাম্বর  

  
িড় মাম্বপর কম্বলি ঘপাটন স ঘভর্ুেগুবল 10 েোাংে ইর্ম্ব ার িা 20 েোাংে আউটম্ব ার কোপাবসটি 

েেনকম্বের ঘ াস্ট্ করম্বে পাম্বর  
  

অাংেগ্র ণকারীম্বের ির্ে সাম্প্রবেক ঘর্বেিাচক পরীক্ষা িা টিকা আিেেক  
  

ঘোট মাম্বপর কম্বলি ঘপাটন স ঘভর্ুেগুবল 2 ির্ ঘেম্বলাোম্বড়র ির্ে েেনক ঘ াস্ট্ করম্বে পারম্বি, 
অেিা 100 ির্ ইর্ম্ব ার িা 200 ির্ মার্ুষ আউটম্ব াম্বর সামাবিক সমাম্বিে সীমা অর্ুোেী 
েেনকম্বের ঘ াস্ট্ করম্বে পারম্বি; সাম্প্রবেক ঘর্বেিাচক পরীক্ষা িা টিকা স , 150 ির্ মার্ুষ 

ইর্ম্ব ার িা 500 ির্ আউটম্ব াম্বর িৃবি করা োম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কমেজজমেট ঘপাটন স 2 এজিে ঘেমক কম ার 
ঘেট জর্মদন জিকা অ্ধীমর্ সমেনকমদর েযামে জিজরমে আর্মে পামর। বড় মামপর ঘভর্যুগুজেমে 
ইন্টারকমেজজমেট ঘপাটন স ঘেখামর্ 1,500 এর ঘবজি অ্ংিগ্রহণকারী ইর্ম ার বা 2,500 জর্ 
অ্ংিগ্রহণকারী আউটম ামর 10 িোংি ইর্ম ার বা 20 িোংি আউটম ার কযাপাজসটি ঘহাে করমে 
পামর। সকে অ্ংিগ্রহণকারীমক অ্বিযই একটি সাম্প্রজেক ঘর্জেবাচক COVID-19 পরীক্ষার 
িোিমের িমাণ ঘপি করমে হমব অ্েবা িমবমির আমগ COVID-19 টিকা সম্পন্ন করমে হমব। 
বড় মামপর ঘভর্যুগুজেমে ঘপাটন স ইমভমন্টর জর্য আমোজক কমেজ এবং জবশ্বজবদযােেগুজেমক অ্বিযই 
োমদর জর্জ জর্জ ঘেট বা স্থার্ীে স্বাস্থয জবভাগমক অ্বজহে এবং সমন্বে করমে হমব।  
  
ঘোট মামপর কমেজ ঘভর্ুযগুজে ো ইন্টারকমেজজমেট, ইন্ট্রামুরাে বা ক্লাব ঘপাটন স ঘহাে কমর ঘসগুজে 
ঘখমোোড় িজে, অ্েবা 100 জর্ অ্ংিগ্রহণকারীর ইর্ম ামর অ্েবা 200 জর্ আউটম ার 
অ্ংিগ্রহণকারীর সামাজজক সমামবমির সীমা অ্র্ুোেী ঘহাে করমে পামর। োইমহাক, েজদ সু্কে বা 
ঘভর্ুযগুজেমে সকে অ্ংিগ্রহণকারীমক একটি সাম্প্রজেক ঘর্জেবাচক পরীক্ষার িোিমের িমাণ ঘপি 
করমে হে অ্েবা িমবমির আমগ সম্পন্ন টিকা িদামর্র িমোজর্ হে, োহমে ইর্ম ামর 150 জর্ 
অ্ংিগ্রহণকারী বা আউটম ামর 500 জর্ অ্ংিগ্রহণকারী অ্ংিগ্রহণ করমে পারমবর্। ঘখোধুো এবং 
জবমর্াদর্মূেক কােনক্রমমর জর্য ঘেমটর জর্মদন জিকা অ্র্ুোেী সমবনাচ্চ 50 িোংি অ্কুমপজি সীমা 
কােনকর রমেমে।  
  



 

 

"কমেজ অ্যােমেটিক্স শুধুমাত্র জবমর্াদর্ এবং কজমউজর্টির গমবনর সুমোগ িদার্ কমর র্া, ঘসইসামে 
স্থার্ীে অ্েনর্ীজেমক চাজেে করমে সহােো কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID আমামদর 
জীবমর্র অ্মর্ক জবষমের উপর মারাত্মক িভাব ঘিমেমে এবং কমেজ অ্যােমেটিক্স এর ঘেমক ঘরহাই 
পােজর্। েজদও ক্রীড়াজবদগণ সাম্প্রজেক মাসগুমোমে আবার িজেমোজগো শুরু করমে সক্ষম হমেমে, 
েযামে সমেনকমদর উল্লাস োড়া এটি আমগর মমো হেজর্। জর্উ ইেকন বাসীমদর কম ার পজরশ্রমমর 
জর্য ধর্যবাদ, আমরা এখর্ এমর্ এক অ্বস্থামর্ আজে ঘেখামর্ আমরা োমদর ঘখোে জিমর আসার 
সুমোগ কমর জদমে পাজর। েখর্ জর্উ ইেকন  COVID-ঘক পরাজজে করমে এবং ঘেটবযাপী টিকা 
অ্যামক্সস সম্প্রসারমণর কাজ চাজেমে োমে, আমরা জবজ্ঞার্জভজিক পদ্ধজের মাধযমম জীবমর্র জবজভন্ন 
জবষে পরু্রাে চােু করজে োমে আমরা েেটা সম্ভব জর্রাপমদ স্বাভাজবক অ্বস্থাে জিমর আসমে 
পাজর।"  
  
কমেজ ঘপাটন স ইমভমন্ট দিনকমদর অ্বিযই সামাজজক দরূত্ব, ঘিস কভাজরং এবং স্বাস্থয পরীক্ষাসহ 
কম ার স্বাস্থয ঘিামটাকে ঘমমর্ চেমে হমব। সকে খচুরা, খাদয ঘসবা এবং ঘপাটন স কােনক্রম োমদর 
িমোজয কােনক্রমমর জর্য জবদযমার্ ঘেট জর্মদন জিকা অ্র্ুসরণ করমে হমব।  
  
SUNY এর চোম্বেলর বিম মালাট্রাস িম্বলর্, "ঘপাটন স ইমভমন্ট দিনকমদর উপজস্থজে সবসমেই 
কমেজজমেট অ্জভজ্ঞোর একটি অ্পজরহােন অ্ংি- ক্রীড়াজবদ এবং জিক্ষােী, জপোমাো এবং 
কজমউজর্টির সদসযমদর জর্য োরা োমদর জভজি গমড় ঘোমে। COVID এক বেমররও ঘবজি সমে 
ধমর আমামদর জিক্ষােী ক্রীড়াজবদমদর সবনিান্ত করার পর, আমরা ঘরামাজিে ঘে এই সপ্তামহর ঘিমষর 
জদমক জকেু সমেনকমক জিজরমে আর্ার জর্য আমরা অ্র্ুমমাদর্ ঘপমেজে। দ্রুে টিকা সরবরাহ বজৃদ্ধর 
সামে সামে, ঘেট ইউজর্ভাজসনটি অ্ব জর্উ ইেকন  (SUNY)-এর ঘিামটাকে সপ্তামহ একবার 
বাধযোমূেক পরীক্ষা, জিক্ষােী ক্রীড়াজবদমদর জর্য বযাপক ঘিামটাকে, SUNY আক্রামন্তর হার অ্মধনক 
িোংমির জর্মচ, উষ্ণ োপমাত্রা এবং COVID-ঘক পরাজজে করার জর্য একটি কম ার, সজিজেে 
দঢৃ় সংকল্প োমে জকেু দিনক জর্রাপদ ও সুরজক্ষে োকমে পামর।"  
  
বর্উ ইেকন  বসটি ইউবর্ভাবসনটি (CUNY)-এর চোম্বেলর ঘিবলক্স বভ. মোটস র বরম্বগি িম্বলর্, 
"আমরা CUNY-এর অ্যােমেটিক ঘভর্যুগুজেমে জিমর আসার জর্য এবং আমামদর জিক্ষােী-
ক্রীড়াজবদমদর সমেনর্ করার জর্য উদগ্রীব, ঘেমহেু আমরা 2021 সামের িরমে ক্রীড়াসহ ধীমর 
ধীমর জিমর আসার িস্তুজে জর্ব। CUNY জিক্ষােী োরা ইন্টারকমেজজমেট অ্যােমেটিমক্স অ্ংিগ্রহণ 
কমর োরা সবসমে ঘখোধুোর মাধযমম োমদর জিক্ষাগে অ্জভজ্ঞো বৃজদ্ধ এবং োমদর জীবমর্ 
েোেে ভারসাময অ্জন র্ কমর। আজম আমরা একবার সমেনকমদর আওোজ ঘিার্ার জর্য অ্মপক্ষা 
করমে পারজে র্া, ঘেমহেু আমরা ঘবজি ঘোকমক টিকা ঘদওো হমেমে এবং গভর্নর কুওমমার 
সেকন মূেক জর্মদন জিকার অ্ধীমর্ আমরা জর্উ ইেকন মক পুমরাপুজর পুর্রাে ঘখাোর জর্য উমল্লখমোগয 
পদমক্ষপ গ্রহণ করজে।"  
  
এই ঘ াষণা গভর্নর এবং জর্উ ইেকন  ঘেমটর সাম্প্রজেক িমচষ্টা োমে ঘেমটর অ্েননর্জেক পুর্রুদ্ধার 
শুরু করমে সহােো করমে বযজিগেভামব ঘখোধুো এবং জবমর্াদর্ পুর্রাে শুরু করা োে। 10 
ঘিব্রুোজর গভর্নর ঘ াষণা ঘে িধার্ ঘেজ োম এবং মাম  ক্রীড়া এবং জবমর্াদর্ ইমভন্ট সীজমে 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sports-and-entertainment-events-major-stadiums-and-arenas-can-reopen


 

 

দিনক জর্মে পুর্রাে খুেমে পামর। এই মামসর শুরুমে, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘোট মামপর 
পারিজমনং আটন স এবং োইভ জবমর্াদর্ পুর্রাে শুরু হমে পামর এবং 18 মাচন  ঘ াষণা করা হে ঘে, 
জর্উ ইেকন  ইোজিস এবং জর্উ ইেকন  ঘমটস 1 এজিে ঘেমক 20 িোংি ধারণ ক্ষমোসম্পন্ন ভিমদর 
জর্মে োমদর ঘমৌসুম শুরু করমব।  
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