
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন ম্বকগবিেীল করার র্ীলর্কো 
িুম্বল যম্বরম্বের্  

  
এই র্ীলর্কো সংক্রমম্বের হার বর্য়ন্ত্রম্বে, স্বাস্থ্ে সসিা িেিস্থ্া স ারদার করম্বি এিং সেডাম্বরল 
গভার্নম্বমম্বের সহায়িায় সেবটং স ারদার করম্বি কা  করার পাোপাবে অর্ননর্বিক অিস্থ্া 

"র্িুর্ভাম্বি স্বাভাবিক" এর বদম্বক বেবরম্বয় বর্ম্বয় আসম্বি  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ রনউ ইর্ন ধ্র্ গরিশীল 
র্িাি জনে এর্টি নীলনর্শা িুধ্ল যধ্িধ্েন যাধ্ি মানুধ্েিা র্াধ্জ রিধ্ি যযধ্ি পাধ্ি এবং 
ভাইিাধ্েি নিুনভাধ্ব েরিধ্ে পিাি েম্ভাবনা োিাই োমারজর্ রবরিন্নিা রশরিল র্িা যাে। অ্নে 
যেটগুধ্লাি োধ্ি েমন্বে যিধ্ে মারি-যেট র্াউরিধ্ল এই চূিান্ত পরির্ল্পনা বাস্তবারেি হধ্ব।  
  

1. সকাম্বর্া ক্ষবি করম্বির্ র্া - প্রিম যাপটি হধ্লা েংক্রমধ্েি হাি রনেন্ত্রধ্ে িাো। এি 
মধ্যে অ্ন্তভুন ক্ত িধ্েধ্ে, 15 যম পযনন্ত-এ অ্বরুদ্ধ িার্াি আধ্েশ বািাধ্না এবং 
েংক্রমধ্েি হাি র্মাধ্নাি জনে অ্রিরিক্ত বেবস্থা র্াযনর্ি র্িাি পাশাপারশ যেন 
োমারজর্ েিূত্ব বজাে িাো েম্ভব নে িেন জনেম্মুধ্ে মাস্ক বেবহাি র্িা।  

2. স্বাস্থ্েম্বসিা িেিস্থ্াম্বক েবিোলী করা - রিিীে যাপটি হধ্লা যািরচরর্ৎো বেবস্থাে 
প্রধ্োজন আধ্ে িা রনরিি র্িাি জনে োজন  এবং যেক্স যর্ৌশল অ্বোহি িাো, 
বেরক্তগি েুিক্ষামূলর্ েিঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE)-এি 
যর্ৌশলগি মজেু এবং অ্নোনে রচরর্ৎো েিঞ্জাম েংিক্ষে র্িা এবং যেটও 
অ্ঞ্চলগুধ্লাধ্ি যেই েমস্ত উপাোন বা েিঞ্জামগুধ্লা যপৌৌঁধ্ে যেওো।  

3. সেবটং অোন্ড কোক্ট সেবসং - রেদ্ধান্ত জানাধ্নাি জনে েধ্বনাত্তমউপর্িে এবং 
অ্িননীরিি যযধ্র্াধ্না যাধ্প েরক্রে র্িাি অ্গ্রগরিিরনেনাের্ হধ্লা যিাগ রনেনে র্িা 
এবং অ্োরিবরি যটে র্িা। যেটগুরলি এেন েির্াি যিিাধ্িল গভাননধ্মধ্িি এই 
প্রধ্চষ্টাি অ্ংশীোি হওো যযন এই প্রধ্চষ্টােমূহ প্রধ্োজন অ্নুপাধ্ি বোপর্ রভরত্তধ্ি 
চারলধ্ে যনওো যাে। িেন্তর্ািী যেনাবারহনীি েহােিাে, ভাইিাধ্েি রবস্তাি েীরমি 
র্িাি জনে র্িাক্ট যেরেংর্িা প্রধ্োজন।  

4. ''র্িুর্ভাম্বি স্বাভাবিকিায় '' যাম্বপ যাম্বপ সেরা-  
• রশল্প যক্ষধ্ে ঝুৌঁ রর্ি মূলোন র্িা: 'গরিশীল NY' পদ্ধরিটি পযনােক্রধ্ম অ্গ্রারযর্াি 
রভরত্তধ্ি বেবোগুধ্লা চালু র্িাি জনে পরির্ল্পনা র্িা হধ্েধ্ে। যয বেবোগুধ্লা "যবরশ 



 

 

অ্পরিহাযন" এবং র্মনস্থল ও গ্রাহর্ধ্েি েংক্রমধ্েি অ্ন্তরননরহি র্ম ঝুৌঁ রর্ি মধ্যে রবধ্বচনা 
র্িা হে যেগুধ্লাধ্র্ অ্গ্রারযর্াি যেওোি পাশাপারশ অ্নোনে যয বেবোগুধ্লা "র্ম 
অ্পরিহাযন" বা যািা েংক্রমধ্েি এর্টি উচ্চিি ঝুৌঁ রর্ধ্ি আধ্ে িাধ্েিধ্র্ও রবধ্বচনা র্িা 
হধ্ব। েংক্রমধ্েি হাি র্ধ্ম যাওোে বেবোগুধ্লা পনুিাে চালু র্িাি গরি বািাধ্না 
হধ্ব।  
• বেবোগুধ্লাি যক্ষধ্ে োবযানিা এবং িা অ্নুশীলধ্নি যাধ্প যাধ্প "নিুনভাধ্ব 
স্বাভারবর্িাে" রিধ্ি আোি রবেেটি রবধ্বচনা র্িা:  

• পরিবহন: র্মীধ্েি রনিাপে পরিবহধ্নি রনরিি র্িা (যযমন- মাস্ক, 
পাবরলর্ োনরজধ্টি জনে গ্লাভে) বা যটরলর্রমউটিং/বারি যিধ্র্ র্াজ 
র্িা।  
• র্মনধ্ক্ষধ্ে: র্মনধ্ক্ষধ্ে োমারজর্ েিূত্ব বজাে িাোি বেবস্থা রনরিি র্িা 
(অ্িনাৎ যিস্ক েে িুট েিূধ্ত্ব িাো োিাও র্নিাধ্িি রুধ্মি বেবস্থা 
র্িা), যািা পাধ্ি এবং েবধ্চধ্ে ঝুৌঁ রর্পূেন িাধ্েি জনে যটরলর্রমউটিং 
বেবস্থা রনরিি র্িা  
• র্ােমাি ইিািঅ্োর্শন: গ্রাহর্ধ্েি োধ্ি নূেনিম যযাগাধ্যাগ রনরিি 
র্িাি জনে পরির্রল্পি বেবস্থা রনরিি র্িা, পাবরলর্- ইিািঅ্োর্শন 
র্মীধ্েি প্রধ্োজনীে প্ররিিক্ষামূলর্ বেবস্থা েিবিাহ যযমন- গ্লাভে, মাস্ক 
ইিোরে রনরিি র্িা। মূলি েবধ্চধ্ে ঝুৌঁ রর্পূেন জনধ্গাষ্ঠীি োধ্ি র্ািবাি 
র্িা বেবোগুধ্লাি জনে রবধ্শে োবযানিা অ্বলম্বন র্িা উরচি।  
• রনেন্ত্রেমলূর্ েংক্রমধ্েি পরির্ল্পনা: এর্জন র্মনচািীি COVID-19 উপেগন 
যেো রেধ্ল বা যটধ্ে পরজটিভ হধ্ল িাি যক্ষধ্ে যেোধ্ন যপ্রাধ্টার্ল (যযমন- 
বাোে যিধ্র্ র্াজ র্িা) রনরিি র্িা উরচি  

  
"এেন আমিা যেরেধ্েরে যয আমিা েংক্রমধ্েি ভািোমেহীন যিোটি েমান্তিাল িােধ্ি পািরে এবং 
ভাইিাধ্েি েরিধ্ে পিা রনেন্ত্রধ্েি জনে আমাধ্েি প্রধ্চষ্টা র্াজ র্িধ্ে, এেন আমিা অ্বশেই রনউ 
ইের্ন ধ্র্ আবাি গরিশীল র্িধ্ি এর্টি েঠির্, র্াযনর্ি পরির্ল্পনাি উপি আধ্লার্পাি 
র্িব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পরির্ল্পনাি প্রিম অ্ংশ হধ্লা আি যর্াধ্না ক্ষরি র্িধ্ি পািধ্বন 
না - যযমন- যেই েংক্রমধ্েি হাি আপনাি োমধ্িনেি েধ্বনাচ্চ যচষ্টা রেধ্ে আি বািধ্ি না যেওো 
এবং আমিা যয উন্নরি র্ধ্িরে িা বজাে িাো। রিিীেি, এেন এর্ েপ্তাহ যধ্ি ওভাি ড্রাইভ 
র্িাি পি আমাধ্েি স্বাস্থে যেবা বেবস্থাে রর্েু স্থারেত্ব এধ্েধ্ে, আমিা যেই রেধ্েমধ্র্ শরক্তশালী 
এবং যটরেং ও র্িাক্ট যেরেংধ্র্ যজািোি র্িধ্ি িার্ধ্বা যযন যািা অ্েুস্থ িাধ্েি শনাক্ত এবং 
রবরিন্ন র্ধ্ি িাো যাে যাধ্ি িািা ভাইিােটিধ্র্ অ্নেধ্েি শিীধ্ি স্থানান্তি না র্িধ্ি পাধ্ি। 
এিপি আমিা নিুন র্ধ্ি স্বাভারবর্ভাধ্ব এর্টি অ্িনননরির্ প্রিোবিন ধ্নি রেধ্র্ মধ্নাধ্যাগ রেধ্ি 
পারি - রর্ন্তু এর্ই োধ্ি গরিশীল রনউ ইের্ন  পরির্ল্পনাধ্র্ র্াযনর্ি র্িাি জনে আমাধ্েি যিাযি 
র্াযনক্রমগুধ্লা অ্বোহি িাো েির্াি।"  
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