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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকনর হাসপাতাম্বল ভবতন এিং COVID-19 সংক্রমম্বের হার ক্রমাগত কম্বম
যাওয়ায় বিে কম্বয়কটি বেম্বের জর্ে পুর্রায় ব ালার অবতবরক্ত বর্ম্বদন বেকা ব াষো কম্বরম্বের্

5 মার্ন বেম্বক বিবলয়ার্ন হলগুম্বলা রাজেিোপী পুর্রায় ুলম্বত পাম্বর; এোডাও বর্উ ইয়কন বসটির
বসম্বর্মা হল পুর্রায় ব ালা হম্বি
15 মার্ন বেম্বক, বিিাহ এিং বকটাবরং ইম্বভন্ট রাজেিোপী পুর্রায় শুরু হম্বত পাম্বর
সকল পুর্রায় ব ালা কম্ব ার স্বাস্থ্ে এিং সুরক্ষা বপ্রাম্বটাকল সাম্বপম্বক্ষ হম্বত হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েখর্ নর্উ ইয়মকন র হাসপাতামে ভনতন এবং
COVID-19 সংক্রমমণর হার ক্রমাগত কমমে, তখর্ নর্উ ইয়কন অ্র্নর্ীনতর অ্নতনরক্ত খাত পুর্রায়
ঘখাোর জর্য নর্মদন নিকা জানর করমে। নবমিষ কমর, নবনেয়ার্ন হে রাজযবযাপী এবং নর্উ ইয়কন
িহমরর নসমর্মা হে এখর্ পুর্রায় ঘখাোর অ্র্ুমনত ঘদওয়া হয়। উপরন্তু, নবময় এবং ঘকটানরং
অ্র্ুষ্ঠামর্র জর্য নর্মদন নিকা প্রকাি করা হমে ো 15 মার্ন ঘর্মক পুর্রায় শুরু হমত োমে।
"প্রর্ম নদর্ ঘর্মক, আমরা বমেনে ঘে আমামদর COVID পুর্রুদ্ধার জর্স্বাস্থ্য এবং অ্র্নর্ীনতর মমযয
ঘেমকার্ একটি পেন্দ র্য়- এটা উভয়ই হমত হমব - এবং নর্উ ইয়মকন আমরা প্রদিনর্ করনে
নকভামব নর্রাপমদ এবং বুনদ্ধমত্তার সামর্ তা করা োয়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "সকে নর্উ
ইয়কন বাসীমদর কম ার পনরশ্রম এবং অ্ঙ্গীকামরর কেযামণ, আমামদর সংক্রমমণর হার এখর্ নতর্
মামসর মমযয সবমর্ময় কম, এবং ঘসই অ্র্ুোয়ী আমরা এখর্ নর্উ ইয়কন িহমরর নবনেয়ার্ন হে,
নবময় এবং নসমর্মা হে সহ নবনভন্ন নবমর্াদর্মূেক কােনক্রম পুর্রায় খুেমবা। ঘেমহতু আমামদর
সংক্রমমণর হার ক্রমাগত কমমে, এবং টিকাকরমণর হার ক্রমাগত বাড়মে, আমরা আমামদর রামজযর
অ্র্নর্ীনতর নবনভন্ন খাত পুর্রায় খুেমত র্াকব এবং আমামদর রাষ্ট্রমক আমগর ঘর্ময় ভামোভামব গমড়
ঘতাোর প্রমর্ষ্টার উপর মমর্ামোগ প্রদার্ করব।"
উপরন্তু, রামজযর অ্বনিষ্ট ঘে ঘকার্ অ্ংমি বন্ধ করা নসমর্মা হে নর্মদন নিকা অ্র্ুোয়ী ঘখাো হমত
পামর।
প্রনতটি নিমের জর্য সুনর্নদন ষ্ট সারসংমেপ নর্মদন নিকা নর্ম্নরূপ:

5 মার্ন ঘখাো হমে:
বর্উ ইয়কন েহম্বরর বসম্বর্মা হল
• ঘভর্ুযগুমো 25 িতাংি যারণ েমতার মমযয সীমাবদ্ধ, ঘেখামর্ একবামর প্রনত নিমর্ 50
জমর্র ঘবনি ঘোক র্ামক র্া।
• বসার সময় এবং খাওয়া বা পার্ করার সময় োড়া সব সময় মুমখামির প্রময়াজর্ হমব।
• সকে নর্ময়টামর বরাদ্দকৃ ত আসর্ প্রময়াজর্ হমব।
• সব সময় পক্ষ্মগুনের মমযয সামানজক দূরত্ব বজায় রাখার প্রময়াজর্ হমব।
• দখেদারী, ট্রানিক এবং আসর্ নর্য়ন্ত্রণ করমত অ্নতনরক্ত কমী প্রময়াজর্ হমব োমত ঘমমর্
র্ো নর্নিত করা োয়।
• বনযনত এয়ার নিমেির্, ঘভনিমেির্ এবং শুনদ্ধকরণ মার্ অ্বিযই নর্ময়টারগুনেমক পূরণ
করমত হমব।
• এই কাজ নর্উ ইয়কন নসটি নসমর্মা হেগুনেমক রামজযর বানক অ্ংি জুমড় নসমর্মা হমের সমঙ্গ
সামঞ্জসযপূণনতায় নর্ময় আমস।
বিবলয়ার্ন/পুল হল
• নর্উ ইয়কন নসটির বাইমরর হেগুনে 50 িতাংি যারণ েমতার মমযয সীমাবদ্ধ; নর্উ ইয়কন
নসটিমত 35 িতাংি যারণ েমতা
• বসার সময় এবং খাওয়া বা পার্ করার সময় োড়া সব সময় মুমখামির প্রময়াজর্ হমব।
• বাযযতামূেক সামানজক দুরত্ব পাের্ অ্বিযই প্রময়াগ করমত হমব, অ্র্বা
পৃষ্ঠমপাষক/ঘখমোয়াড়মদর পমের মমযয িারীনরক প্রনতবন্ধকতা স্থ্াপর্ করমত হমব।
• নমশ্রণ এড়ামত প্রনতটি দেমক একটি ঘটনবমে নর্ময়াগ করমত হমব।
• কমীমদর অ্বিযই বযবহামরর মমযয ঘে ঘকার্ ভাড়া বা অ্ংিীদানর সরঞ্জাম কম ারভামব
পনরষ্কার করমত হমব এবং জীবাণুমুক্ত করমত হমব।
15 মার্ন ঘর্মক শুরু হমে:
বিিাহ ও বকটাবরং করা অর্ুষ্ঠার্
• ঘভর্ুযগুমো 50 যারণ েমতার মমযয সীমাবদ্ধ, ঘেখামর্ প্রনত ইমভমি 150 জমর্র ঘবিী
মার্ুষ র্াকমত পারমব র্া।
• ইমভমির আমগ সকে পৃষ্ঠমপাষকমক অ্বিযই পরীো করমত হমব।
• সম্ভাবয ঘোগামোগ ঘট্রনসং-এ সহায়তা করার জর্য প্রময়াজর্ীয় ঘোগামোগ তর্য সহ সাইর্-ইর্
করমত হমব।
• সামানজক সমামবমির সীমার ঊমবন বড় অ্র্ুষ্ঠামর্র ঘেমে ঘভর্ুযগুনেমক অ্বিযই স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য
নবভাগমক আগাম অ্বনহত করমত হমব।
• বসার সময় এবং খাওয়া বা পার্ করার সময় োড়া সব সময় মুমখামির প্রময়াজর্ হমব।
• আর্ুষ্ঠানর্ক এবং সামানজকভামব দূরবতী র্ার্ কম ার নর্মদন নিকার অ্যীমর্ অ্র্ুমমানদত।
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