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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘ ামিার ঘেম্বক ঘিাবলিং অোবলগুবল 50 েতািংে ধারণ
ক্ষমতায় পুর্রায় খুলম্বত পাম্বর

কম ঝুঁু বকপূণন ইর্ম্ব ার ািংস্কৃ বতক কােন ক্রম, জাদু র, অোম্বকায়াবরয়াম এিিং বর্উ ইয়কন েহম্বরর
অর্োর্ে ািংস্কৃ বতক কলা মূহ ঘ ামিার, 24 আগস্ট ঘেম্বক পুর্রায় ঘখালার অর্ুমবত ঘদওয়া
হম্বি
মুখািরণ, ামাবজক দুরত্ব িজায় রাখা এিিং অর্োর্ে বর্রাপত্তা ঘপ্রাম্ব াকল ঘমম্বর্ চলা ি ময়
প্রম্বয়াজর্ হম্বি
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন জুম়ে ঘ ান িং অ্যান গুন কম ার
নর্রাপত্তা ঘরাম াকম র মাধ্যমম ঘ াম ার ঘেমক আ ার ঘ া ার অ্র্ুমনি ঘেওয়া হম । ঘ ান িং
অ্যান গুন
ম নাচ্চ ধ্ারণ ক্ষমিার 50 শিািংমশ পনরচা র্া করমি ক্ষম হম ; মু া রণ পরা এ িং
ামানজক েূরত্ব পা র্
ময় রময়াজর্ হম ; একটি পর পর ঘ র্ ন্ধ করমি হম ;
পৃষ্ঠমপাষকমের িামের নর্ধ্নানরি ঘ মর্ পাটিনর ামে োকমি হম ; রনি ার য হামরর পর ভাগাভানগ
করা া ভা়ো করা রঞ্জাম পুঙ্খার্ুপুঙ্খভাম পনরষ্কার এ িং জী াণুমুক্তকরণ রময়াজর্ হম ; এ িং ক
ােয ঘ ামক অ্ শযই রাষ্ট্রীয় ভাম জানরকৃ ি ক নর্মেন নশকা ঘমমর্ চ মি হম । ইর্ম ার াইনর্িং
এর উপর নর্মষধ্াজ্ঞার কারমণ, নর্উ ইয়কন ন টি ঘ ান িং অ্যান মি ােয এ িং পার্ীয় ঘ া
অ্র্ুমমানেি হম র্া।
গভর্নর এো়োও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন ন টি জােু র এ িং অ্র্যার্য কম ঝুুঁ নকপূণন
ািংস্কৃ নিক রনিষ্ঠার্ 24 আগস্ট, ঘ াম ার ঘেমক পুর্রায় ু মি পামর। রনিষ্ঠার্ মূমহর মমধ্য
জােু র, অ্যামকায়ানরয়াম, এ িং অ্র্যার্য কম ঝুুঁ নকপূণন অ্ভযন্তরীণ ািংস্কৃ নিক ক া অ্ন্তভুন ক্ত। ঘে ক
রনিষ্ঠার্ পুর্রায় ু ম িামের রাষ্ট্রীয় নর্মেন নশকার আওিাধ্ীর্ করা হম । এই রনিষ্ঠার্গুম ামক
অ্ শযই কম ার নর্রাপত্তা ঘরাম াক ঘমমর্ চ মি হম , োর মমধ্য রময়মে ম ান চ্চ 25 শিািংশ ধ্ারণ
ক্ষমিা ীমা, রাক-ঘ
হ ময় অ্র্ুোয়ী টিমক
য স্থা, রম মশর ন নভন্ন ময়, মু া রমণর
কম ার ভাম রময়াগ, ামানজক েূরত্ব, নর্য়নিি চ াচ র াহ োমি নভ়ে এ়োমর্া োয়, এ িং নধ্নি
পনরষ্কার এ িং জী াণুমুক্তকরর্০ ঘরাম াক ।

"নর্উ ইয়কন ন টির ন শ্বমামর্র ািংস্কৃ নিক রনিষ্ঠার্গুন ন মশ্বর অ্র্যিম রাণ ন্ত স্থামর্ েী ননের্ ধ্মর
রজমের পর রজে মার্ুষমক ষনি এ িং ৃজর্শী িা রোর্ কমর আ মে, এ িং ে র্ COVID-19
মহামারী এই শহর এ িং জানিমক হুমনকর মুম ঘে মি শুরু কমর, ি র্ িামের েরজা ন্ধ করা
ঘে া ন মশষভাম হৃেয়ন োরক নে ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই মহামারী এ মর্া ঘশষ হয়নর্,
নকন্তু আমরা ন দ্ধান্ত নর্ময়নে ঘে রনিষ্ঠার্গুম া আ ার ু মি পামর েনে িারা কম ার রাষ্ট্রীয়
নর্মেন নশকা ঘমমর্ চম এ িং পেন কমের ুরনক্ষি রা ার জর্য রনিটি িকন িা অ্ ম্বর্ কমর, এ িং
আনম িামের আ ার নর্উ ইয়কন া ীমের অ্র্ুরানণি করমি ঘে ার অ্মপক্ষায় আনে। আনম এো়োও
জার্ামি ঘপমর আর্নিি ঘে আমরা কম ার নর্রাপত্তা ঘরাম াকম র মাধ্যমম ঘস্ট জুম়ে ঘ ান িং অ্যান
ু মি ক্ষম হ , ো এমর্ এক মময় আর্ি এ িং ন মর্ােমর্র একটি মাধ্যম রোর্ করম ে র্
নর্উ ইয়কন া ীমের নিযই এর রময়াজর্।"
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