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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে আগামী সপ্তাম্বে কোবসম্বর্াগুম্বলাম্বক সীবমত ধারণক্ষমতা সবেত পরু্রায় 
ঘ ালার অর্ুমবত ঘেওয়া েম্বয়ম্বে।  

  
মু ািরণ, সামাবিক েরুত্ব িিায় রা া এিং অর্োর্ে বর্রাপত্তা ঘপ্রাম্ব াকল ঘমম্বর্ চলা সি সময় প্রম্বয়াির্ 

েম্বি  
  
কোবসম্বর্াগুবল ঘ ালার আম্বগ তাম্বের অিেেই িবধনত এয়ার বিম্বেের্, ঘভবিম্বলের্ এিং শুবিকরম্বণর মার্ 

বর্বিত করম্বত েম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্র্ ঘে কযাসিমর্া এবং সভসিও েটাসর টাসমনর্াে ফ্যাসিসেটিগুসেমক 
9ই ঘিমেম্বর ঘেমক 25 শতাংশ দখেদাসরমের িসিত পুর্রায় ঘখাোর অ্র্ুমসত ঘদওয়া িমব। ঘে িকে স্থার্গুসে 
পুর্রায় খেুমত চায় তামদর কম ার সর্রাপত্তা ঘরামটাকে ঘমমর্ চেমত িমব, োর মমযয রময়মে খাওয়া বা মদযপার্ 
করার িময় বামদ কম ারভামব মুমখর আবরমণর বযবিার রময়াগ করা, িামাসজক দরূে বজায় রাখা, সভড় 
এড়ামর্ার জর্য ঘোকিংখযা, ট্রাসফ্ক রবাি এবং বিার জায়গা সর্য়ন্ত্রণ করমত অ্সতসরক্ত কমীমদর সর্ময়াগ করা 
এবং বসযনত পসরষ্করণ এবং জীবাণমুুক্তকরমণর ঘরামটাকে। এোড়াও কযাসিমর্াগুসেমক ঘখাোর আমগ অ্বশযই এয়ার 
সফ্মেশর্, ঘভসিমেশর্ এবং শুসিকরমণর মার্ বাড়ামত িমব।  
  
"সর্উ ইয়কন বািীরা একটি অ্িাযারণ কাজ কমরমে - আমরা কাভন টিমক এমর্ভামব িমতে কমরসে ঘেটি ঘকামর্া 
সবমশষজ্ঞরা িম্ভব বমে মমর্ কমরসর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা সিিান্ত সর্ময়সে ঘে আমরা বসযনত 
এয়ার সফ্মেশর্ এবং বাযযতামূেক মুমখর আবরণ এবং িামাসজক দরূমের মমতা কম ার সর্রাপত্তা ঘরামটাকে 
রময়াগ কমর সর্রাপমদ কযাসিমর্াগুসে পুর্রায় খুেমত পারব। এটি একটি িখুবর এবং আমামদর ঘিটা-চাসেত, 
পেনায়ক্রমম পরু্রায় ঘখাোর িঠিক পরবতী পদমেপ ো কাজ করমে।"  
  
কযাসিমর্াগুসেমক অ্বশযই অ্পামরটিং ঘমসশর্গুসের মমযয েয় ফু্ট দরূে বজায় রাখমত িমব। ঘকামর্া ঘটসবে ঘগম 
অ্র্ুমমাসদত িমব র্া েতেণ র্া কযাসিমর্াগুসে ঘখমোয়াড়মদর মমযয শারীসরক রসতবন্ধকতা স্থাপর্ করার বযবস্থা 
কমরর্ এবং ঘগসমং কসমশর্ দ্বারা ঘিগুসে অ্র্ুমমাসদত িয়। ঘগসমং ঘলামর ঘকামর্া পার্ীয় বা খাদয পসরমষবা 
অ্র্ুমমাসদত িমব র্া। কযাসিমর্াগুসেমক পেনমবেণ করমত এবং এই িকে পদমেপগুসে কম ারভামব রময়াগ করা 
িমে তা সর্সিত করমত রাজয ঘগসমং কসমশর্ (State Gaming Commission) ঘমাতাময়র্ করা িমব।  
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