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গভর্নর কুম্ব াম্বমা COVID-19 ট্র্োক করার জর্ে সু্কল বরম্ব ার্ন িং প্রম্ব াজর্ী তা এিিং অর্লাইর্ 
ড্োেম্বিাড্ন  ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
DOHসু্কল বড্বিক্টগুবলম্বত বিঠি  াঠাম্বে এজর্ে ঘে, মঙ্গলিার, ঘেম্বেের 8 ঘেম্বক শুরু হও া দৈবর্ক 

বভবিম্বত জ্ঞাত আক্রাম্বের েিংখ্ো বরম্ব ার্ন  করা তাম্বৈর জর্ে প্রম্ব াজর্ী   
  

র্তুর্ েিনজর্ীর্ভাম্বি উ লভে ড্োেম্বিাড্ন  িুধিার, 9 ঘেম্বেের ঘেম্বকএখ্াম্বর্  াও া োম্বি  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  সু্কল নিনিক্টগুনলমক 8 ঘেমেম্বর 
মঙ্গলবোর ঘেমক শুরু হওয়ো প্রনিটি সু্কমল COVID-19 এ আক্রোমের পরীক্ষো করো বযনিমের েংখ্যো 
েম্পমকন  স্বোস্থ্য নবভোগমক (Department of Health, DOH) দেনর্ক িেয প্রেোর্ করমি হমব। এই 
িেযটি DOH দ্বোরো উন্নি করো একটি র্িুর্ অর্লোইর্ িযোশমবোমিন  জর্েম্মুমখ্ পোওয়ো েোমব, েো 9 
ঘেমেম্বর বুধবোর ঘেমক এখ্োমর্  পোওয়ো েোমব। DOH কনমশর্োর ি. হোওয়োিন  জকুোর আজ েকল 
সু্কল নিনিক্টমক একটি নিঠি পোঠিময়মের্ নরমপোটিন ং প্রময়োজর্ীয়িো এবং র্িুর্ িযোশমবোিন  েম্পমকন  
জোনর্ময়।  
  
"অমর্ক সু্কল নিনিমক্টর পরীক্ষোমূলক ঘপ্রোম োকল আমে েো িোমের পনরকল্পর্োর অংশ নহমেমব িোল ু
েোকমব, নকন্তু আনম প্রেম ঘেমকই বমলনে, এই পনরকল্পর্োগুমলো িোমের বোস্তবোয়মর্র মিই 
ভোমলো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি ঠিক ঘে অনভভোবক এবং নশক্ষকরো সু্কল পুর্রোয় ঘখ্োলোর 
বযোপোমর উনদ্বগ্ন। িো. জকুোর এবং ঘেম র স্বোস্থ্য নবভোগ নশক্ষক এবং অনভভোবকমের জর্য একটি 
িযোশমবোিন  স্থ্োপর্ করমব, িোই িোরো জোর্মি পোরমব ঘে িোমের সু্কমল ঠিক কী   মে। আনম আশো 
কনর এটি নশক্ষক এবং অনভভোবকমের নকেু ো আস্থ্ো ঘেমব ঘে পনরকল্পর্ো বোস্তবোয়র্ করো হমে এবং 
েনে ঘকউ আক্রোে হয়, িোহমল িোরো জোর্মি পোরমব ও DOH জোর্মি পোরমব এবং স্থ্োর্ীয়রো দ্রুি 
েোড়ো নেমি পোরমব।"  
  
সু্কল নিনিক্টগুনলমক িোমের দের্নির্ পরীক্ষোর নরমপো ন  স্বোস্থ্য নবভোমগ পোঠোমি হমব। নিনিক্টগুনলমক 
অবশযই অর্যোর্য আগ্রহী েমলর জর্য িোমের ওময়বেোইম  দেনর্ক িযোশমবোমিন র একটি নলঙ্ক প্রেোর্ 
করমি হমব। এই িেযটি নর্য়নমি হোলর্োগোে করো হমব।  
  

###  
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