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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা "মাস্ক আপ, আম্বমবরকা" প্রচারাবভযাম্বর্র সিন ম্বেষ সংম্বজাজর্ বিম্বসম্বি র্তু র্
পািবলক সাবভনস আর্াউন্সম্বমন্ট চালু কম্বরম্বের্

"100 িের আম্বগ, মার্ুষ িুঝম্বত পপম্বরবেল পয মাস্ক পরা িুবিমাম্বর্র কাজ। তািম্বল মার্ুষ আজ
পকর্ এটা িুঝম্বত পাম্বর র্া?"
PSA 1918 সাম্বলর ইর্ফ্লুম্ব়েঞ্জা বিশ্বিোপী মিামারীর আকনাইভ ফম্বটা িেিিার কম্বর মাস্ক পরার
বর়্েম পমম্বর্ চলা িলিত করার জর্ে
জাতী়ে PSA প্রচারণা পেেিোপী 4 বমবল়ের্ আম্বমবরকার্রা পেম্বেম্বের্
র্তু র্ PSA-টি পেেম্বত এোম্বর্ বিক করুর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ একটি র্তু র্ "মাস্ক আপ, আমমররকা" (Mask Up, America)
পাবরিক সারভন স ঘ াষণা প্রকাশ কমরমের্, ঘেখামর্ 1918 সামির ভযাবহ ইর্ফ্লুমযঞ্জা মহামারীর সময
মুমখামশর কােনকর বযবহার তু মি ধরা হমযমে, ো 500 রমরিযর্ মার্ুষমক আক্রান্ত কমররেি রবমের জর্সংখযার এক তৃ তীযাংশ। এই রবজ্ঞাপমর্ 1918 সামির মহামারীর সময মুমখাশ বযবহামরর
আকন াইভ করা েরব তু মি ধরা হমযমে, ো এই মারাত্মক ভাইরামসর রবস্তার ঘরামধ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন
রেি, োমত আজমক আমমররকার্রা মুমখাশ পরমত অ্র্ুপ্রারণত হর্। COVID-19 মহামারীর সময
মুমখাশ পরার গুরুত্ব সম্পমকন জর্গণমক অ্বগত করার জর্য গভর্নমরর চািু করা একটি রসররমজর
মমধয একটি হি এই র্তু র্ PSA। আজ পেনন্ত PSA প্রচারারভোর্টি ঘেশবযাপী 4 রমরিওমর্রও ঘবরশ
আমমররকার্রা ঘেমখমের্।
"সকি তথ্য এবং রবজ্ঞার্ ঘেখায ঘে মুমখাশ কাজ কমর, এবং এটা অ্পররহােন ঘে সবাই এমক
অ্পরমক রক্ষা করার জর্য একটি মুমখাশ পররধার্ কমর এবং COVID-19 এর রবস্তার ঘরাধ কমর,"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের বাতন া সহজ: আরম আপর্ামক রক্ষা করার জর্য একটি মুমখাশ
পরর এবং আপরর্ আমামক রক্ষা করার জর্য একটি মুমখাশ পমরর্, এবং আমামের সমরিত "মাস্ক
আপ, আমমররকা" প্রচারারভোমর্ ঐরতহারসক েরব এবং টামগনট করা পদ্ধরত বযবহার কমর, এই র্তু র্
রবজ্ঞাপর্ জর্গণমক রশরক্ষত করমত এবং আমরা মুমখাশ সম্পরকন ত রর্যম ঘমমর্ চিা বিবত করমব।"

এই র্তু র্ জাতীয PSA গভর্নর কুওমমার ঘেশবযাপী "মাস্ক আপ আমমররকা" PSA প্রচারণার অ্ংশ,
োর মমধয রমযমের্ রবাটন রি রর্মরা, ঘকইটরির্ ঘিভার, ঘজরম ফক্স, মগনার্ রিমযার্, জর্
ঘিগুইজামমা, অ্যান্থরর্ মযারক, ঘরারজ ঘপমরজ, এমির্ পমম্পও, পি রুি এবং ঘজরি রাইট।
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