
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, গভর্নর মাবফন  এিং গভর্নর লোমন্ট য ৌথ আগত ভ্রমম্বের সরকাবর য াষো 
কম্বরম্বের্ য  সকল িেবি COVID-19 এর উম্বেখম্ব াগে কবমউবর্টির যেট যথম্বক ভ্রমে করম্বের্, 
তাম্বেরম্বক যসই যেম্বটর সিনম্বেষ য াগাম্ব াম্বগর সময় যথম্বক 14 বেম্বর্র সমম্বয়র জর্ে যকায়াম্বরবন্টম্বর্ 

থাকম্বত হম্বি  
  

বতর্টি যেম্বটর সরকাবর য াষো বতর্ যেট জমু্বে অবভন্ন প্োরাবমটার এিং িাতন া িেিহার করম্বি  
  

আজ রাম্বত মধ্েরাত যথম্বক কা নকর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা, নর্উ জানসনর গভর্নর নিল মানিন  এবং কামর্নিকামের গভর্নর নর্ড 
লযামন্ট আজ একটি ন ৌথ আগত ভ্রমমের সরকানর ন াষো কমরমের্ ন  সকল বযনি COVID-19 
এর উমেখম াগয নবস্তামরর কনমউনর্টির নেে নথমক ভ্রমে করমের্ তামেরমক নসই নেমের সবনমেষ 
ন াগাম ামগর সময় নথমক 14 নেমর্র সমময়র জর্য নকায়ামরনন্টমর্ থাকমত হমব।  
  
এই নকায়ামরনন্টর্ - আজ রামত কা নকর হমব - একটি নেে নথমক আসা ন মকামর্া বযনির নেমে 
প্রম াজয, ন খামর্ 7 নেমর্র গড় প্রনত 100,000 জমর্র মমযয আক্রামের হার 10 জমর্র নবনে বা 7 
নেমর্র গড় 10% আক্রামের হার বা তার নবনে নসখামর্ প্রম াজয।  
  
নর্উ ইয়কন , নর্উ জানসন এবং কামর্নিকাে সরকানর ন াষো প্রম াজয এমর্ র্তুর্ নেমের একটি 
তানলকা তামের নর্জ নর্জ ওময়বসাইমে ক্রমাগত আপমডে এবং প্রকাে করমব। এই তথযটি নর্য়নমত 
হালর্াগাে করা হমব।  
  
নতর্টি নেমের এই পেমেপ নতর্টি নেে জমুড় মহাসড়ক, নবমার্বন্দর, ওময়বসাইে এবং নসােযাল 
নমনডয়ায় অ্নভন্ন পযারানমোর এবং বাতন া বযবহার করমব।  ারা েনতগ্রস্ত নেে নথমক ভ্রমে কমরমে 
তামেরমক 14 নেমর্র নকায়ামরনন্টমর্ থাকার কথা এই নতর্টি নেে নহামেলগুমলামক জার্ামত বলমব।  
  
"নর্উ ইয়মকন  আমরা সমবনাচ্চ সংখযক নকস নথমক নেমের সবননর্ম্ন হামর নগময়নেলাম - অ্র্য কাউমক 
আমামের মত বক্রমরখা বাাঁকামত হয়নর্ এবং এখর্ আমামের নর্নিত করমত হমব ন  আমামের সমগ্র 
অ্ঞ্চমল এই হার ক্রমাগত কমম  ামে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা পুমরা মহামানর জমুড় নর্উ 
জানসন এবং কামর্নিকামে আমামের প্রনতমবেীমের সামথ কাজ করনে এবং আমরা একটি ন ৌথ ভ্রমে 



 

 

সরকানর ন াষো করনে ন খামর্ বলা হময়মে ন  উচ্চ সংক্রমমের হামরর নেে নথমক আসা মার্ুষমক 
অ্বেযই 14 নের্ যমর নকায়ামরনন্টমর্ থাকমত হমব। আমরা ভাইরাল সংক্রমমের হার কমামর্ার জর্য 
কম ার পনরশ্রম কমরনে এবং আমরা এোমক আবার উপমর উ মত নেখমত চাই র্া কারে মার্ুষ 
নেমে ভ্রমে করমে এবং তামের সামথ নর্ময় আসমে।"  
  
"গত কময়ক মাস যমর, আমামের নেেগুমলা বক্রমরখা সমতল করমত এবং কমরার্াভাইরাসমক 
পরানজত করার জর্য আক্রমোত্মক পেমেপ গ্রহে কমরমে," গভর্নর মারবফ িম্বলর্, "আমামের 
সনিনলত প্রমচষ্টার িমল, আমামের সংক্রমমের হার কম, হাসপাতামল ভনতন  হওয়ার হার কমম  ামে 
এবং ক্রমাগত আমামের অ্থনর্ীনত পুর্রায় চালু হমে। েভুন াগযবেত অ্মর্ক নেমে উচ্চ সংক্রমমের 
হার রময়মে। এই ভাইরামসর নবরুমে অ্বযাহত অ্গ্রগনত নর্নিত করমত এবং নতর্টি নেমের 
এলাকার বানসন্দামের সুরনেত রাখমত নর্উ ইয়কন  এবং কামর্নিকামে আমামের অ্ংেীোরমের সামথ 
ন ৌথ আগত ভ্রমমের সরকানর ন াষোয় কাজ করমত নপমর আমরা গনবনত।"  
  
"একটি অ্ঞ্চল নহমসমব একসামথ কাজ করা অ্তযে সিল প্রমানেত হময়মে ন মহতু আমামের নর্জ নর্জ 
নেে নেেটিমক নর্তৃত্ব নেমে  খর্ কম সংক্রমে এবং আক্রামের হামরর সামথ আমামের প্রনতনক্রয়া 
নেখা  ামে,  া পরীো করার েমতার তুলর্ায় কম," গভর্নর লোমন্ট িম্বলর্, "আমরা এই 
মহামানর জমুড় কঠির্ নসোে নর্ময়নে, নকন্তু আমরা অ্মর্ক সঠিক নসোে গ্রহে কমর প্রমানেত 
কমরনে। হে স্পে নেে নথমক আসা ভ্রমেকারীমের নসলি-আইমসামলমে থাকার কথা জার্ামর্ার এই 
পেমেপটি আমামের বানসন্দামের রো করা এবং আমামের অ্নবশ্বাসয জর্স্বামযযর অ্গ্রগনত বজায় 
রাখার জর্য।"  
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