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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

ফেডাম্বরল বর্ম্বদন ের্ার অভাম্বির মম্বযে গভর্ন র কুওম্বমা, গভর্ন র মারবে এিং গভর্ন র লোমন্ট
COVID-19 এর বিরুম্বে লড়াইম্বে আঞ্চবলক পন্থা অিলের্ করার কথা ফ াষর্া কম্বরম্বের্

এই বির্ রাজ্ে বিম্বর্াদর্মূলক এিং সামাবজ্ক সমাম্বিম্বের জ্র্ে জ্র্সমাম্বিম্বের সক্ষমিাম্বক সীবমি
করম্বি 50 জ্র্ মার্ুষ অিবয - যা কাযন কর হম্বি আজ্ রাি 8টার মম্বযে
ফরস্টু ম্বরন্ট এিং িারগুবল ফসখাম্বর্ িম্বস খািার পবরম্বষিা িন্ধ কম্বর শুযু ফটক-আউট এিং
ফডবলভাবরর িেিস্থা কাযন কর রাখম্বি আজ্ রাি 8টা ফথম্বক
আজ্ রাি 8টা ফথম্বক মুবভ বথম্বেটার, বজ্ম ও কোবসম্বর্া সামবেকভাম্বি িন্ধ থাকম্বি
সামাবজ্ক দূরত্ব িৃবে COVID-19 এর সমগ্র বি-রাজ্ে এলাকা জ্ুম্বড় েবড়ম্বে পরার গবিম্বক মন্থর
করম্বি

ফেডারেল সেকারেে পক্ষ ফেরক নিরদে শিা এবং ফদশবযাপী মািদরেে অভারবে মারে নিউ ইয়রকে ে
গভিেে অযান্ড্রু এম. কুওরমা, নিউ জানসেে গভিেে নেল মােনে এবং কারিকটিকারেে গভিেে ফিড
লযামন্ট আজ িরভল করোিাভাইোস বা COVID-19 এে সারে লড়াইরয়ে জিয নি-োজয এলাকাে
সবেি এক আঞ্চনলক পদ্ধনি অবলম্বি কোে কো ফ াষণা করেরেি।
এই অনভন্ন মাি সামানজক ও নবরিাদিমূলক সমারবরশে জিয জিসমারবরশে সরবোচ্চ সক্ষমিারক 50
জরি সীমাবদ্ধ কেরব, আজ োি 8ো ফেরক যা কাযেকে হরব। গিকাল জানে কো ফোগ নিয়ন্ত্রণ ও
প্রনিরোধ ফকরেে (Centers for Disease Control and Prevention) হালিাগাদ কো নিরদে শিা যা
50 জি বা িাে ফবনশ মািুষ নিরয় সশেীরে আরয়ানজি ইরভন্ট বানিল বা স্থনগি কোে সুপানেশ
করেরে, িাে পরেই ফ াষণা কো হয়।
এই নিি গভিেে এও ফ াষণা করেরেি ফয ফেস্টু রেন্ট এবং পািশালাগুনল িারদে বরস খাওয়াে বযবস্থা
বন্ধ করে ফদরবি এবং শুধু ফেক-আউে ও ফডনলভানে পনেরষবা চালু োখরবি। এসব প্রনিষ্ঠািরক
অযালরকাহল বাইরে নিরয় যাওয়াে জিয োড় প্রদাি কেরব। আজ োি 8ো ফেরক এই বযবস্থাগুনল
কাযেকে হরব।

সব ফশরষ নিি গভিেে বরলি ফয িাো আজ োি 8োয ফেরক কাযেকে, মুনভ নেরয়োে, নজম ও
কযানসরিা সামনয়কভারব বন্ধ করে ফদরবি।
এই সামানজক দূেত্ব বৃনদ্ধ COVID-19 এে সমগ্র নি-োজয এলাকা জুরড় েনড়রয় পোে গনিরক মন্থে
কেরব।
"আমারদে প্রােনমক লক্ষয এই মুহুরিে হল ভাইোরসে নবস্তাে মন্থে কো যারি িিু ি সংক্রমরণে িেঙ্গ
আমারদে স্বাস্থযরসবা বযবস্থারক নবপযেস্ত করে িা ফদয়, এবং সবাই একমি ফয সামানজক দুেত্ব বৃনদ্ধ
িা কোে সব ফচরয় ভারলা উপায়," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি এমি এক যুদ্ধ িয় যা একা
ফজিা যায়, ফয কােরণ নিউ ইয়কে আমারদে প্রনিরবশী োজযগুনলে সরঙ্গ অংনশদােীত্ব কেরে একটি
অনভন্ন মাি বাস্তবায়ি কোে জিয যা শুধু আমারদে মািুষরদে নিোপদ োখরব িাই িয়, বেং
ফস্টে শনপং প্রনিরোধ কেরব ফযখারি এক োরজযে বানসন্দাো অিয একটি োরজয যািা করে এবং
িনিপেীি করে। ফদশবযাপী ফপ্রারোকল বাস্তবায়রিে জিয আনম ফকেীয় সেকারেে প্রনি আহ্বাি
জানিরয়নে নকন্তু িারদে অিুপনস্থনিরি আমো নিরজো এই দানয়ত্ব নিনি।"
গভর্ন র মারবে িম্বলর্, "আমারদে োরজয - এবং আমারদে ফদশ এবং সাো নবরেে নবনভন্ন প্রারে আমো যা ফদখনে - এখি অবনধ আমারদে সব ফচরয় শনিশালী, এবং সব ফচরয় সোসনে, পদরক্ষপ
ফিওয়াে সময় হল এখি করোিাভাইোরসে নবস্তাে মন্থে কোে জিয। গি ফবশ নকেু নদি ধরে
বহুবাে বরলনে, আমারদে োরজয আমো এক নিউ জানসেে পনেবাে নহরসরব এই খাোপ সময় পাে
কেব। নকন্তু যনদ আমো সবাই একসারে োনক, িাহরল আমারদে অবশযই আমারদে প্রনিরবশী
োরজযে সারে একসারে কাজ কেরি হরব। করোিাভাইোরসে নবরুরদ্ধ ফয কাজ িাে দায় শুধু
আমারদে কয়কজরিে িয়, এে দায় আমারদে সবাে।"
গভর্ন র ফর্ড লোমন্ট িম্বলর্, "COVID-19 এে নবস্তারেে নবরুরদ্ধ কাযেকেভারব লড়াই কোে
একমাি উপায় হরি োজয নহরসরব একসারে কাজ কো। আমো ভাগ কো স্বােে আরে, এবং
ফজাড়ািানল ফদওয়াে মি করে বন্ধ োখা এবং নবনধনিরষধ আরোপ কো অগ্রসে হওয়াে জিয ফেষ্ঠ
পে িয়। আনম জানি, এই সহরযানগিাে কােরণ আমো প্রাণ বাাঁচাব।"
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