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গভর্নর কুওম্বমা কম্বলজ কোম্পাসগুবলম্বে সংক্রমম্বের হার এিং পরীক্ষা প্প্রাম্ব াকম্বলর আপম্বে  
বর্ম্বদন বেকা প্রকাে কম্বরম্বের্  

  
প্েসকল কম্বলজ এিং বিশ্ববিদোলম্বে প্মা  বেক্ষার্থী, অর্ুষদ এিং কমনচারীম্বদর সাপ্তাবহক কমপম্বক্ষ 

25 েোংে পরীক্ষা করা হে োম্বদর পরীক্ষাে বিরবে বদম্বে হম্বি র্া েবদ র্া আক্রাম্বের হার 14 
বদম্বর্র প্রাবলং সমম্বের মম্বযে 5 েোংে োবিম্বে োে  

  
অর্োর্ে কম্বলজসমূম্বহ সাপ্তাবহক জর্সংখ্োর অেে 25 েোংে পরীক্ষা করা র্া হম্বল োম্বদর 

পরীক্ষাে অিেেই বিরবে বদম্বে হম্বি েবদ 14 বদম্বর্র প্রাবলং সমম্বের মম্বযে োম্বদর 100 জর্ িেবির 
পরীক্ষা পবজটিভ হে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কমেজ কযাম্পামে েংক্রমমের হার এবং পরীক্ষা প্রাম াকমের 
আপমে  নর্মদন নিকা রকাি কমরমের্। প্েেকে কমেজ এবং নবশ্বনবদযােমে অ্র্-কযাম্পাে প্মা  
নিক্ষার্থী, অ্র্ুষদ এবং কমনচারীমদর োপ্তানহক অ্ন্তত 25 িতাংিপরীক্ষা করা হে তামদর পরীক্ষাে 
নবরনত নদমত হমব র্া েনদ 14 নদমর্র প্রানেং েমমের মমযয আক্রামন্তর হার 5 িতাংি োনিমে র্া 
োে। প্েেকে কমেজ এবং নবশ্বনবদযােে োপ্তানহক তামদর জর্েংখ্যার অ্ন্তত 25 িতাংি পরীক্ষা 
করমে র্া তামদর পরীক্ষাে অ্বিযই নবরনত হমব েনদ তামদর 100 জর্ বযনির পরীক্ষা পনজটিভ হে 
বা তামদর আক্রামন্তর হার 5 িতাংি োনিমে োে - ো কম হে - 14 নদমর্র প্রানেং েমমের 
মমযয। এই আপমে  নর্মদন নিকা কযাম্পােগুনেমত আমরা পরীক্ষা করমত উৎোনহত করমব এবং দরূবতী 
নিক্ষাে স্থার্ান্তমরর রমোজমর্র আমগ সু্কেগুমোমক আমরা ভামোভামব নচনিত করমত এবং 
েমেযাগুমোমক আোদা করার অ্র্ুমনত প্দমব োমত তামদর েবার জর্য বযনিগত নর্মদনিমক নবনিত 
করমত র্া হে।  
  
"আমরা জানর্ প্ে পরীক্ষা হমে হােন  ইনমউনর্ মত প্প ৌঁোমর্ার আমগ আমামদর অ্র্থননর্নতক 
পুর্ঃমখ্াোমক ত্বরানিত করার চানবকাঠি, আমরা প্েই পমর্থ এনগমে োনে, আমামদর শুযু পরীক্ষার 
পনরমাে বািামত হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্তুর্ নর্মদন নিকা শুযুমাত্র কমেজ এবং 
নবশ্বনবদযােেগুনেমক তামদর পরীক্ষা রমচষ্টা বৃনি করমত উৎোনহত করমব র্া, বরং এটি এই 
সু্কেগুনেমক দরূবতী নিক্ষা এবং কযাম্পামের কােনক্রম স্থনগত করার আমগ আমরা র্মর্ীেতা রদার্ 
করমব োমত নর্রাপত্তা নবনিত র্া হমে আমরা সু্কে প্খ্াো র্থাকমত পামর।"  
   



এর আমগ, কমেজ এবং নবশ্বনবদযােেগুনেমক পরীক্ষা স্থনগত রাখ্মত হত েনদ তামদর 100 জর্ বযনি 
অ্র্থবা 5 িতাংি নিক্ষার্থীর োপ্তানহক পরীক্ষার হার নর্নবনমিমষ 14-নদমর্র প্রানেং েমমে পনজটিভ 
হে। মূে 14-নদমর্র নস্থর েমেেীমার নবপরীমত আপমে  নর্মদন নিকাটি এনপমেনমওেনজস্ট এবং 
নচনকৎো প্পিাজীবীমদর অ্র্ুকূমে 14-নদমর্র গমির নদমক স্থার্ান্তনরত হে।  
  
14-নদমর্র েমেকামে প্েিমহামে প্প ৌঁমে প্গমে কমেজ এবং নবশ্বনবদযােেগুনেমক অ্বিযই েীনমত অ্র্-
কযাম্পাে কােনকোপ চােু প্রমখ্ দরূবতী নিক্ষাে নিমর প্েমত হমব। েনদ দইু েপ্তাহ পমর, স্থার্ীে 
স্বাস্থয নবভাগ প্দমখ্ প্ে কমেজ রমাে কমরমে প্ে তারা প্কমের েংখ্যা নর্েন্ত্রে করমত পারমবর্ র্া, 
তাহমে তামদর দরূবতী নিক্ষার বযবস্থা চােু রাখ্া রমোজর্ীে রাখ্মত পামরর্ অ্র্থবা প্স্ট  স্বাস্থয 
নবভাগ (State Department of Health) োমর্থ আমোচর্া কমর অ্র্যার্য রিমে বযবস্থা আমরাপ 
করমত পামর। এই েমমে, ক্রীিা কােনক্রম এবং অ্র্যার্য পাঠ্যক্রম বনহভূন ত কােনক্রম স্থনগত করমত 
হমব, এবং োইনর্ং হে নবকল্প শুযুমাত্র প্ ক-আউম  পনরবনতন ত করমত হমব।  
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