
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/16/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা দইু সপ্তাম্বের জর্ে রাজে িোপী সু্কল িন্ধ রাখার জর্ে একবজবকউটিভ অর্ন াম্বর 
স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  

  
180-বদম্বর্র বর্ম্বদন ের্ামূলক প্রম্বয়াজর্ীয়তা সামবয়কভাম্বি মাফ করা েম্বয়ম্বে  

  
সু্কল বর্বিক্টগুবলম্বক চাইল্ডম্বকয়ার এিং খািার প্প্রাগ্রাম্বমর আকস্মীক ঘটর্ার িেিস্থা সে রাজেম্বক 

তাম্বদর পবরকল্পর্া জমা বদম্বত েম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি একজজজকউটিভ অ্র্ন ার স্বাক্ষর কমরমের্ এই মমমন যে জর্উ 
ইয়মকন র সকল সু্কল বধুবার, 18 মার্ন  যেমক বন্ধ োকমব দইু সপ্তামের জর্য ো যেষ েমব এজিল 1 
অ্বজধ।  
  
যসই সময় রাজয পরু্মমনলযায়র্ করমব সু্কল বন্ধ রাখার সময় আমরা বাডামর্া েমব জক র্া এবং 180 
জদমর্র জর্মদনের্ামমলক িময়াজর্ স্থজগত রাখা েমব জকর্া। যে সব সু্কল রামজর অ্র্ুমমাদর্ োডা বন্ধ 
রাখার সময় সীমা অ্জতক্রম করমব, তামদর 180-জদমর্র জর্য়ম যেমক অ্বযােজত যদওয়া েমব র্া। 
  
এই বযবস্থা এই অ্সামার্য সু্কল বেমরর জর্য রাজয জমুড জর্মদনের্ামমলক সমময়র সংগজত এবং 
সমরুপতা জর্জিত করমব। 
  
"এই ভাইরামসর জবস্তার মন্থর করার জর্য সব যর্ময় কােনকর উপায় েল ঘজর্ষ্ঠ সংস্পেন কমামর্া, 
এবং তার মমধয আমামদর সু্কলগুজল অ্ন্তভুন ক্ত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজম দইু সপ্তাে ধমর সারা 
রামজযর সমস্ত সু্কল বন্ধ রাখার জর্মদনে জদজি, েখর্ আমরা আক্রমণাত্মকভামব পরীক্ষণ বাজডময় 
র্মলজে, োরা অ্সুস্থ তামদর জবজিন্ন করজে এবং এই ভাইরামসর িভাব িেজমত করজে। িজতটি 
যজলামক স্বাস্থযমসবা কমীমদর সন্তার্মদর এবং িেম িজতজক্রয়াকারীমদর সন্তার্মদর জেশু পজরর্েনার 
অ্যামেস পাওয়া জর্জিত করার জর্য একটি পজরকল্পর্া জমা জদমত েমব োমত এই বন্ধ েওয়ার ফমল 
আমামদর োসপাতালগুজল র্ামপর মুমখ র্া পমর এবং যে সব জেশুরা সু্কল জমল যিাগ্রামমর উপর জর্ভন র 
কমর তারা তামদর িময়াজর্ীয় সোয়তা যপমত োকমত পামর।"  
  
সু্কল যজলাগুজলমক জবকল্প জর্মদনের্ামমলক জবকমল্পর জর্য একটি পজরকল্পর্া গমড তুলমত েমব, োর মমধয 
দমরবতী জেক্ষণ; খাবার জবতরণ এবং িাপযতা; আর জদবসকালীর্ পজরর্েনা, োমত িেম 



 

 

িজতজক্রয়াকারী ও স্বাস্থযমসবা কমীমদর সন্তার্মদর উপর যজার যদওয়া েমব। ওই পজরকল্পর্াগুজল রাজয 
জেক্ষা দফতমরর (State Education Department) কামে জমা জদমত েমব, োরা যসই পজরকল্পর্াগুজল 
সংমোধর্ বা পজরবতন র্ করমত পারমবর্ রাজয স্বাস্থয দপ্তর (State Department of Health) এবং 
জেশু ও পজরবার পজরমষবা দপ্তমরর (Office of Children and Family Services) সমে আমলার্র্া 
কমর যে যকার্ সময়।  
  
ওময়স্টমর্স্টার, র্াসাউ, সামফাক এবং জর্উ ইয়কন  েেমরর সু্কল যজলাগুজলমক িজতটি সংজিষ্ট যপৌরসভা 
যেমক আজ মধযরামতর মমধয অ্র্ুমমাদমর্র জর্য রামজযর কামে একটি পজরকল্পর্া জমা জদমত েমব।  
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