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চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা জাতীয় "মাস্ক আপ আম্বমবরকা" 
প্রচারাবভযার্ শুরু কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  জাবতর প্রবত মাস্ক পরা এিং ভাইরাম্বের বিস্তার ররাম্বয োহাযে করার জর্ে িাতন া 

জাবর্ম্বয়ম্বে  
  

যত রিবে েম্ভি আম্বমবরকাম্বর্র কাম্বে জরুবর মাস্ক পরার তথ্ে রপ ৌঁম্বে রেওয়ার জর্ে বর্উ ইয়কন  
প্রম্বযাজক রজর্ ররাম্বজর্থ্াল, পবরচালক কোথ্বরর্ বিম্বগম্বলা এিং বিজ্ঞাপর্ কাউবিম্বলর োম্বথ্ 

অংেীোর হম্বয়ম্বে  
  

মগনার্ বিমোম্বর্র ির্নর্ায় "ইউ হোভ মাই ররম্বেক্ট" রেখুর্ এখাম্বর্  
  

রজবি রাইম্বের ির্নর্ায় "অোর্ ইবজ বলফে" রেখুর্ এখাম্বর্  
  
  
সারা দেশের অশেক দেশে চলমাে COVID-19 মহামারী দ্রুত ছড়িশ়ে প়িার সাশে সাশে সব 
আশমডরকােশের জেসম্মুশে মাস্ক পরার মাধ্যশম ভাইরাশসর সঙ্ক্রমণ দরাশধ্ সহা়েতা করার জেয গভেনর 
অযানু্ড্র এম. কুওশমা আজ জাতী়ে "মাস্ক আপ আশমডরকা" ডেক্ষা এবং সশচতেতা প্রচারাডভযাে শুরু 
কশরশছে। দজে দরাশজেোল, প্রশযাজক এবং ট্রাইশবকা এন্টারপ্রাইশজর প্রধ্াে ডেবনাহী কমনকতন া, 
একাশেডম পুরস্কার ডবজ়েী পডরচালক কযােডরে ডবশগশলা সশে ডবজ্ঞাপে ডসডরজ প্রশযাজো কশরশছে। 
এই বাতন া প্রচার এবং সশচতেতা বডৃির জেয রবােন  ডে ডেশরা, দকইেডলে দেভার, দজডম ফক্স, 
মগনাে ডিমযাে, জে দলগুইজাশমা, অযান্থডে মযাডক, দরাডজ দপশরজ, এশলে পশেও এবং দজডি রাইে 
তাশের কণ্ঠস্বর এবং প্রডতভা বযবহার কশরশছে। ডিশ়েটিভ এশজডি TBWA\ডক়োে\দে ডেউ ই়েকন  
দলাশগা এবং ব্র্যাডডং উন্ন়েশে সহা়েতা কশরশছ।  
  
"যেে এই মহামারী আমাশের দেশে আঘাত হাশে তেে ডেউ ই়েকন বাসী চরম েশুভন াশগর সম্মুেীে হ়ে 
এবং অেযােয দেেশক COVID-19 এর বৃডির সাশে ল়িাই করশত দেশে, আমরা ডেডিত হশত চাই 
দয সকল আশমডরকাে আমরা যা জাডে তা জাশে- এশক অপরশক রক্ষা করার জেয মাস্ক পরা 
অতযাবেযক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমর এই ভাইরাসশক পরাডজত করশত পারশবা যডে আমরা 
ঐকযবি োডক, মতােেন বা রাজেীডত দ্বারা ডবভক্ত ে়ে। এই দচতো়ে আমরা দসরা এবং সবশচশ়ে 
সৃজেেীল েশলর সাশে কাজ কশরডছ এই গুরুত্বপূণন বাতন াটি োোভাশব এবং ডবডভন্ন কশণ্ঠ দপ ৌঁশছ 

https://www.youtube.com/watch?v=On-TPkiKIv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=adhzDLGNjXE&feature=youtu.be


 

 

দেও়োর জেয - আডম আপোশক রক্ষা করার জেয একটি মাস্ক পশর োডক এবং আপডে আমাশক 
রক্ষা করার জেয একটি মাস্ক পশরে। এো এতোই সহজ। মাস্ক আপ আশমডরকা।"  
  
এই প্রচারণার মশধ্য রশ়েশছ আেটি টিডভ পাবডলক সাডভন স দঘাষণার (PSA) একটি ডসডরজ, যার 
মশধ্য প্রেম েটুি আজ পাও়ো যাশব। সকল PSA সম্প্রচার এবং ডেডজোল ডমডে়ো আউেশলেগুডলর 
বযবহাশরর জেয ডবজ্ঞাপে কাউডিশলর সাশে দয েভাশব পাও়ো যাশব। PSA গুডল সারা দেশে োে 
করা ডমডে়ো সম়ে এবং বযবস্থা়ে প্রচাডরত হশব।  
  
বিজ্ঞাপর্ কাউবিম্বলর রপ্রবেম্বেন্ট এিং প্রযার্ বর্িনাহী কমনকতন া বলো োরমোর্ িম্বলর্, "সারা দেশে 
এই ভাইরাশসর প্রশকাপ িমাগত বা়িশত োকা়ে আমরা এই গুরুত্বপূণন বাতন া়ে গভেনর কুওশমার 
অডফশসর সাশে অংেীোর হশত দপশর এবং সকল আশমডরকােশের মুোবরণ পরশত অেুপ্রাডণত করশত 
দপশর গডবনত।"  
  
আেটি 30 দসশকশডর দেডলডভেে স্পে, যা জলুাই মাস জশু়ি চালু করা হশব, তার মশধ্য রশ়েশছ:  

1. "ইউ হযাভ মাই দরশস্পক্ট"  
2. "জশ়েে েয বযােল"  
3. "কাম অে, আশমডরকা"  
4. "ফর েয লাভ অফ"  
5. "অযাে ইডজ ডলফে"  
6. "দফস ফযাক্টস"  
7. "ইেস ইওর ডেফে"  
8. "দো সাম লাভ"  
  
দবে ডকছু স্পে ইংশরডজ এবং স্পযাডেে উভ়ে সংস্করশণ পাও়ো যাশব, এবং এছা়িাও দরডেও জেয 
পাও়ো যাশব।  
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