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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা এিং গভর্ন র মাবফন ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন েহর এিং বর্উ জাবসন ম্বে
ইর্ম্ব ার াইবর্ং 19 মার্ন ঘেম্বক 50 েোংে ধারণ ক্ষমোয় িৃবি পাম্বি

বর্উ ইয়কন বসটি িেনমাম্বর্ ইর্ম্ব ার

বর্উ জাবসন িেনমাম্বর্ ইর্ম্ব ার

াইবর্ং এর জর্ে 35 েোংম্বে রম্বয়ম্বে; বর্উ ইয়কন ঘেম্বের
িাবক অংে 75 েোংে
াইবর্ং এর জর্ে 35 েোংে ধারণ ক্ষমোয় রম্বয়ম্বে

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা এবং গভর্নর ফিল মাফিন আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ফর্উ ইয়কন ফিটি
এবং ফর্উ জাফিনমে 19 মার্ন ঘেমক ইর্ম ার াইফর্ং ক্ষমো 50 শোংমশ উন্নীে হমব। বেন মামর্
ফর্উ ইয়কন ফিটি এবং ফর্উ জাফিনর ঘরস্টু মরন্টগুমলা 35 শোংশ ধারণ ক্ষমোয় কাজ করমে এবং
ফর্উ ইয়কন ঘস্টমের বাফক অ্ংশ 50 শোংশ ধারণ ক্ষমোয় কাজ করমে। গভর্নর কুওমমার এই
ঘ াষণার পর 19 মার্ন ঘেমক ফর্উ ইয়কন ফিটির বাইমরর ঘরস্টু মরন্টগুমলা 75 শোংশ ধারণ
ক্ষমোয় িম্প্রিাফরে হমব।
"ফর্উ ইয়কন রামজয, আমামের ফিদ্ধান্ত ফবজ্ঞার্ এবং েমেযর উপর ফভফি কমর ঘর্ওয়া হয় এবং
আমরা ক্রমাগে িংক্রমণ এবং হািপাোমল ভফেন র হার কমম োওয়ায় উৎিাফহে হময়ফে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "ফর্উ জাফিন রামজযর িামে ঘেৌে উমেযামগ আমরা ফর্উ ইয়কন ফিটিমে আমামের
ইর্ম ার াইফর্ং ওমপফর্ং 50 শোংমশ িম্প্রিাফরে করফে। আমরা ফবজ্ঞার্ অ্র্ুিরণ করা র্াফলময়
োব এবং ঘিই অ্র্ুোয়ী প্রফেফক্রয়া বযক্ত করমবা। েফে আমরা িংক্রমণগুফলমক কমামে পাফর এবং
টিকাকরণ বাড়ামে পাফর, োহমল আমরা এই অ্েৃশয শত্রুর ফবরুমদ্ধ প্রফেমোফগোয় এফগময় োকা
অ্বযাহে রাখমবা এবং িুড়মের ঘশমষ আমলামে ঘপৌৌঁোমে পারমবা।"
বর্উ জাবসন র গভর্ন র বফল মাবফন িম্বলর্, "ফর্উ জাফিনমে, আমরা জর্স্বামযযর েেয দ্বারা পফরর্াফলে
হময় ইচ্ছাকৃ েভামব, োফয়ত্বশীল এবং ক্রমবধনমার্ভামব এফগময় ঘেমে োকব। ফর্উ জাফিন এবং ফর্উ
ইয়কন ফিটি উভময়র মমধয গে কময়ক িপ্তাহ ধমর আমরা ঘে ঘমফিক ঘেমখফে োর উন্নফের কারমণ
এবং আমামের টিকাকরণ ঘপ্রাগ্রাম বৃফদ্ধর িলশ্রুফেমে আমরা এই পেমক্ষমপ আত্মফবশ্বািী ঘবাধ করফে।
েে ঘবফশ িম্ভব বাফিন্দামের স্বাযয রক্ষায় আমামের রাজয একিামে কাজ র্াফলময় োমব।"
এই ক্ষমো বৃফদ্ধ োমের COVID পুর্রুদ্ধার শুরু এবং অ্েনর্ীফেমক পুর্রুজ্জীফবে করার জর্য উভয়
রামের অ্বযাহে প্রমর্ষ্টার অ্ংশ। 12 ঘিব্রুয়াফর োফরমখ ফর্উ ইয়কন ফিটির ইর্ম ার াইফর্ং পুর্রায়

র্ালু হওয়ার পর ঘেমক, েুটি COVID-19 ইর্ফকউমবশার্ ফপফরয় ঘশষ হময়মে, িংক্রমণ এবং
হািপাোমল ভফেন র হার উমেখমোগয হামর বৃফদ্ধ োড়াই। এই বফধনে ক্ষমো কম ার ফর্মেন ফশকা িামপমক্ষ
প্রোর্ করা হময়মে এবং রােীয় কমনকেন ারা েেয পুর্মমনলযায়র্ অ্বযাহে রাখমবর্। ফর্উ জাফিনমে
িবনমশষ 5 ঘিব্রুয়াফর ইর্ম ার াইফর্ং িম্প্রিাফরে হয়। এই িমময়, রামজয হািপাোমল ভফেন র
িংখযা 1,000 এর ঘবফশ হামর কমম ঘগমে এবং ধারাবাফহক রময় ঘগমে।
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