
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর মারবি, গভর্নর লোমন্ট, গভর্নর কাবর্ন মমম্বমাবরয়াল মে উইম্বকন্ড এর 
আম্বগ সৈকম্বের বিষম্বয় মাবি-মেট চুবির ম াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
  
COVID-19 এর প্রতিতিয়ায় আঞ্চতিক নীতিমািা সমন্বয়য়র অঙ্গীকায়র গভননর অযানু্ড্র এম. কুওয়মা, 
তনউ জাতসনর গভন নর তিি মারতি, কায়নকটিকায়ের গভননর ননড িযামন্ট, নডিাওয়যায়রর গভননর জন 
কাতনন আজ, শুিবার 22 নম িাতরয়ে তবয়েষ তকছু তবতিতনয়ষি নময়ন সরকাতর ও নবসরকাতর 
সমুদ্রসসকি েুয়ি নেওয়ার জনয মাতি-নেে চুতি ন াষণা কয়রয়ছন। এই পদ্ধতি গ্রীয়ের মাসগুতির 
আয়গ নেেসমূয়ের নীতিয়ক আয়রা ভায়িাভায়ব সাতরবদ্ধ করয়ব।  

  
"নময়মাতরয়াি নড উইয়কন্ড দ্রুি এতগয়য় আসয়ছ এবং উষ্ণ আবোওয়ার তেন কাছাকাতছ, আমরা 
তনতিি করয়ি চাই তনউ ইয়কন বাতস এবং আমায়ের পার্শ্নবিী নেেসমূয়ের বাতসন্দারা তনরাপয়ে বাইয়রর 
তবয়নােনমূিক কার্নিম উপয়ভাগ করয়ি পারয়ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা পুয়রা মোমাতর 
জয়ুে অনযানয নেেগুতির সায়ে সমন্বয় কয়র চিতছ এবং আমরা একটি চুতিয়ি কাজ কয়রতছ র্ায়ি 
র্োর্ে সামাতজক েরূত্ব এবং অনযানয জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বজায় নরয়ে সমুদ্র সসকিয়ক উন্মুি করার 
সুয়র্াগ নেওয়া েয় র্ায়ি আমরা ইয়িাময়িয নর্ অগ্রগতি কয়রতছ িা হুমতকয়ি না নিয়ি আমরা একটি 
নিুন সািারণ স্থ্াপন শুরু করয়ি পাতর।"  
  
গভর্নর মারবি িম্বলর্, "নময়মাতরয়াি নড উপিয়ক্ষ সাপ্তাতেক ছুটির তেয়ন সসকয়ি নবোয়ি র্াওয়া 
তনউ জাতসনবাতসয়ের জনয নর্মন এক মূিযবান অিীি সময় ঠিক নিমতন আমায়ের পার্শ্নবিী নেয়ের 
বাতসন্দায়ের জনযও। সসকিগুতির জনয আমায়ের সামাতজক েরূত্ব নীতিগুতি সাতরবদ্ধ কয়র, আমরা 
গ্রীয়ের প্রেম উইয়কয়ন্ড আমায়ের অঞ্চয়ি একটি 'নিুন স্বাভাতবক' তকছু েষৃ্টান্ত আনয়ি পাতর।"  
  
গভর্নর লোমন্ট িম্বলর্, "আমায়ের সসকিগুতি আমায়ের সবয়চয়য় সুন্দর এবং মূিযবান সম্পে। 
আমরা তনতিি করয়ি চাই নর্ তবয়েষ কয়র গ্রীয়ের নমৌসুম শুরু েওয়ার সায়ে সায়ে িারা পূবন 
উপকূয়ি সবয়চয়য় তনরাপেভায়ব উপয়ভাগ করয়ব। নেে তেয়সয়ব একসায়ে কাজ করা র্ায়ি িারা 
োতয়ত্বেীিভায়ব উপয়ভাগ করয়ি পায়রন।"  
  
গভর্নর কাম্বর্নই িম্বলর্, "গ্রীেকায়ি সমুদ্র সসকয়ি অয়নক নডিাওয়যারবাতসর জীবয়নর একো তবোি 
অংে। নর্য়েিু আমরা একটি নিুন স্বাভাতবয়কর তেয়ক আমায়ের পেয়ক সেজ কয়র নেই, আমরা 



 

 

নডিাওয়যারবাতসর জনয বাইয়র এবং িায়ের পতরবায়রর নিাকয়ের সঙ্গ তনরাপয়ে উপয়ভাগ করার 
উপায় েুুঁয়জ নবর করার নচষ্টা করতছ।"  
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