
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

  
গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ইর্ম্ব ার ফ্োবমবল বিম্বর্াদর্ ঘকন্দ্রগুবল 26 মার্ন  খুলম্বে পাম্বর, 
আউটম্ব ার বিম্বর্াদর্ পাকন গুবল 9 এবপ্রল খুলম্বে পাম্বর এিং কোম্পসমূহ গ্রীষ্মকালীর্ উম্ববাধম্বর্র 

পবরকল্পর্া শুরু করম্বে পাম্বর  
  

ইর্ম্ব ার ফ্োবমবল বিম্বর্াদর্ ঘকন্দ্র ও বিম্বর্াদম্বর্র স্থার্গুবলম্বে 25 েোংে ধারণ ক্ষমো সীবমে 
থাকম্বি; আউটম্ব ার বিম্বর্াদর্ পাকন সমূম্বহ 33 েোংে ধারণ ক্ষমো সীবমে থাকম্বি  

  
সকল সুবিধা অিেেই স্বাস্থে ঘপ্রাম্বটাকলসহ পরু্রায় ঘখালার পবরকল্পর্া স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাম্বগ জমা 

বদম্বে হম্বি  
  

গ্রাহক ও কমনর্ারীম্বদর জর্ে ঘফ্স কভাবরং ও সামাবজক দরূত্ব আিেেক; প্রম্বিম্বের আম্বগ সকল 
গ্রাহকম্বদর জর্ে োপমাত্রা পরীক্ষার সাম্বথ সাম্বথ স্বাস্থে পরীক্ষা অপবরহােন  

  
বদর্ ও রাোরাবে গ্রীষ্মকালীর্ কোম্পগুবল পরু্রায় ঘখালার পবরকল্পর্া শুরু করম্বে পাম্বর; স্বাস্থে 

বিভাগ আগামী সপ্তাহগুম্বলাম্বে বর্ম্বদন বেকা জাবর করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ইর্ম ার ফ্যামমমি মিমর্াদর্ ঘকন্দ্রগুমি ও 
মিমর্াদমর্র জায়গাগুমিা 26 মার্ন  শুক্রিার ঘেমক 25 শতাাংশ ধারণ ক্ষমতা সীমমত ঘরমে েুিমত 
পামর। আউটম ার মিমর্াদর্ পাকন গুমি 9 এমিি শুক্রিার ঘেমক 33 শতাাংশ ধারণ ক্ষমতা সীমমত 
ঘরমে েুিমত পামর। সকি সুমিধা অ্িশযই স্বাস্থ্য ঘিামটাকি ও পুর্রায় ঘোিার পমরকল্পর্াসহ স্থ্ার্ীয় 
স্বাস্থ্য মিভামগর কামে জমা মদমত হমি। সকি গ্রাহক ও কমনর্ারীমদর জর্য ঘফ্স কভামরাং ও 
সামামজক দরূত্ব অ্িশযক হমি এিাং িমিমশর পূমিন সকি গ্রাহকমদর জর্য তাপমাত্রা পরীক্ষার সামে 
সামে স্বাস্থ্ পরীক্ষা অ্পমরহােন। উপরন্তু, মর্উ ইয়কন  ঘেমটর মদর্ ও রাতারামত গ্রীষ্মকািীর্ মশমিরগুমি 
পুর্রায় ঘোিার পমরকল্পর্া শুরু করমত পামর। স্বাস্থ্য মিভাগ (Department of Health ) আগামী 
সপ্তাহগুমিামত সময় সম্পমকন  মিস্তামরত তেয সহ সুমর্মদনষ্ট পুর্রায় ঘোিার মর্মদন মশকা জামর করমি।  
  
"মর্উ ইয়মকন , আমরা মিজ্ঞার্ ও ঘ টার উপর মভমি কমর আমামদর মসদ্ধান্তগুমি মস্থ্র কমর এিাং 
ভাইরাস সমন্বয় হওয়ার সামে সামে সামঞ্জসয কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাংক্রমণ ও 
হাসপাতামি ভমতন র হার ক্রমাগত হ্রামসর সামে, আমরা আমামদর COVID পরিতী পুর্রুদ্ধামরর িমক্ষয 
পদমক্ষপ মর্মত সক্ষম হময়মে এিাং আমরা এের্ এমর্ এক জায়গায় োকমত ঘপমর আর্মিত ঘেোমর্ 



 

 

আমরা আমামদর মিমর্াদর্মূিক মশল্পমক মর্রাপিা ঘিামটাকমির মাধযমম মফ্মরময় আর্মত পামর। আমরা 
িারিার িমিমে, আমামদর সাফ্িয আমামদর কামজর দ্বারা পমরর্ামিত হমি এিাং েতমদর্ আমরা 
ঐকযিদ্ধ োকি এিাং এই গমতমক ইমতিার্ক মদমক এমগময় মর্ময় োি, ততমদর্ আমরা আমামদর 
অ্েনর্ীমতর আমরা ঘিমশ োত পুর্রায় েুিমত ঘদেমত পাি।"  
 
ঘফ্স কাভামরাং, সামামজক দরূত্ব ও িাধযতামূিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপামশ সকি ইর্ম ার পমরিার ও 
মিমর্াদর্ ঘকন্দ্রগুমিমত ও মিমর্াদর্ স্থ্ার্গুমিমত এিাং আউটম ার মিমর্াদর্ পাকন গুমি অ্িশযই মর্মর্র 
মর্মদন মশকাগুমি অ্র্ুসরণ করমত হমি:  
  

• িময়াজমর্ কর্ট্রাক্ট ঘট্রমসাং সম্পমকন  তেয জার্ামত িমতটি পমক্ষর কাে ঘেমক 
ঘোগামোমগর তেয সাংগ্রহ করমত হমি;  

• েুি ঘিমশ-স্পশন হয় এমর্ জায়গাগুমি, মিমর্াদর্মূিক ঘক্ষত্র ও রাই গুমি সারামদমর্ 
অ্িশযই িারিার পমরষ্কার ও জীিাণুমুক্ত করমত হমি;  

• েমদ তারা দরূত্ব মর্মিত করমত র্া পামর এিাং  র্  র্ পমরষ্কার/জীিাণুমুক্ত করমত 
র্া পামর তাহমি মিমর্াদর্মিূক ঘক্ষত্রগুমি অ্িশযই িন্ধ করমত হমি;  

• ধারণ ক্ষমতা, দরূত্ব ও ঘফ্স কভামরাংসহ মর্য়ম ঘমমর্ র্িার জর্য পেনাপ্ত কমী মর্ময়াগ 
করমত হমি;  

• টিমকট আগাম মিমক্র করমত হমি এিাং ভীড় এড়ামত িমিশ/িস্থ্ার্ ও অ্মপক্ষার 
সময়গুমি স্থ্মগত রােমত হমি;  

• অ্ভযন্তরীণ এিাকাগুমিমক অ্িশযই িমধনত িাতাস পমরস্রািণ, িায়ুর্িার্ি ও 
শুমদ্ধকরমণর মার্ পূরণ করমত হমি; এিাং  

• েুর্রা, োদয পমরমষিা ও মিমর্াদর্মূিক মক্রয়াকিাপগুমি অ্িশযই ঘেমটর জামর সকি 
মর্মদন মশকা ঘমমর্ র্িমি।  
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