
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 20 সেম্বেের পর্নন্ত COVID েম্পবকন ত িাবিবযেক উম্বেম্বের উপর স্থবগতাম্বেে যাবর 
কম্বরম্বের্  

  
COVID-19 মহামারীর মম্বযে আিাবেক এিং িাবিবযেক ভাডাম্বেম্বের উম্বেে এিং সেবরম্বত ভাডা 

সেওয়ার বি সেম্বক রক্ষা করম্বত গভর্নম্বরর পেম্বক্ষপম্বক িবযনত করম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি নর্র্নাহী আমেমে স্বাক্ষর কমরমের্, যেখামর্  
COVID- সম্পনকন ত র্ানিনজযক উমেমের উপর 20 যসমেম্বর পেনন্ত অ্নতনরক্ত এক মামসর জর্য 
যেমের নর্মেধাজ্ঞা জানর করা হম়েমে। এই পেমক্ষপ র্ানিনজযক ভাডামে এর্ং র্ন্ধকী র্যর্সা়েীমের 
জর্য সরুক্ষা প্রোর্ করার জর্য নর্েযমার্ পেমক্ষপমক র্নধনত কমরমে ো খুচরা প্রনতষ্ঠার্ এর্ং 
যরেুমরন্টসহ র্যর্সান়েক মানিকমের উপর মহামারীর অ্র্ননর্নতক প্রভামর্র স্বীকৃনতস্বরূপ যর্ও়ো হ়ে। 
এই সুরক্ষার যম়োে র্ৃনি র্ানিনজযক ভাডামে এর্ং র্ন্ধককারীমের তামের নর্মজমের পাম়ে োাঁডামর্ার 
জর্য এর্ং র্মক়ো ভাডা যেও়ো র্া তামের ইজারার েতন ার্িী পুর্নর্নমর্চর্া করার জর্য অ্নতনরক্ত 
সম়ে যে়ে োমত উমেে প্রনি়ো এর্ং য ারমলাজার এডামর্া ো়ে।  
  
"েনেও আমরা নর্উ ই়েমকন র সংিমমির হার কম রাখমত অ্মর্ক অ্গ্রগনত কমরনে, এই মহামারী 
এখমর্া যেে হ়েনর্ এর্ং েখর্ আমরা এই ভাইরামসর নর্রুমি িডাই চানিম়ে োনে, আমরা নর্উ 
ই়েমকন র র্যর্সা়েী এর্ং আর্ানসক ভাডামেমের রক্ষা করনে োরা COVID এর কারমি আনর্নক সমসযার 
সম্মুখীর্ হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম র্ানিনজযক উমেমের উপর যেমের স্থনগতামেে 
প্রসানরত করনে োমত নর্উ ই়েকন  জমুড র্যর্সা মানিকমের এই মহামারীর  মি র্ন্ধ করমত র্াধয 
করা র্া হ়ে।"  
  
গিস্বাস্থয জরুনর অ্র্স্থার সম়ে যকার্ ভাডামেমক উমেে করা হমর্ র্া তা নর্নিত করমত গভর্নর 
কুম়োমমা প্রর্ম 20 মাচন  আর্ানসক এর্ং র্ানিনজযক উমেমের উপর যেমের স্থনগতামেে য ােিা 
কমরর্। র্ানিনজযক উমেে এর্ং য ারমলাজার স্থনগতামেে নর্র্নাহী আমেে দ্বারা 20 আগে পেনন্ত 
র্নধনত করা হ়ে, এর্ং গভর্নর COVID-19 এর কারমি আনর্নক সমসযা়ে আর্ানসক ভাডামে এর্ং 
র্ানডর মানিকমের উমেে র্া য ারমলাজার যর্মক রক্ষা করার জর্য যের্যান্ট যস  হারর্ার অ্যাক্ট 
এর্ং অ্নতনরক্ত আইমর্ স্বাক্ষর কমরর্। গভর্নর কুওমমা আর্ানসক ভাডামেমের যেনরমত ভাডা 
পনরমোমধর জর্য চাজন  যর্মক রক্ষার জর্য অ্নতনরক্ত সুরক্ষার আমেে নেম়েমের্ এর্ং আর্ানসক 
ভাডামেমের ভাডা পনরমোধ করার জর্য নসনকউনরটি নিমপানজে র্যর্হার করার অ্র্ুমনত নেম়েমের্।  
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