
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা উন্নয়ম্বর্র অধীম্বর্ পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে দইু দেম্বকরও ঘিবে সময় 
ধম্বর ভক্তম্বদর প্রথম িাফাম্বলা বিল ঘ াম ঘে-অফ ঘেলায় অংেগ্র ম্বণর অর্ুমবে ঘদওয়া  য়  

  
প্রস্তাবিে পবরকল্পর্ার অধীম্বর্, 6,700 ভক্তম্বক ঘেলায় অংেগ্র ম্বণর অর্ুমবে ঘদওয়া  ম্বি  

  
ঘর্বেিাচক পরীক্ষার ফলাফম্বলর উপর ভবেন  সাম্বপক্ষ; কন্ট্োক্ট ঘেবসং টু ফম্বলা-বর্উ ইয়কন  এই 

পদম্বক্ষপগুবল প্রম্বয়াজর্ ঘদম্বের প্রথম ঘেট  ম্বে  ম্বি  
  

বর্বষদ্ধ থাকার জর্ে ঘটলম্বগটং  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কম ার COVID-19 ঘরাম াকমের অ্ধীমর্ দইু 
দশমকরও ঘেশশ সময় ধমর োফামো শেমের রথম ঘ াম ঘে-অ্ফ ঘেোয় সমথনকমদর অ্ংশগ্র মণর 
অ্র্ুমশি ঘদওয়ার পশরকল্পর্া চেমে। শেে ও শর্উ ইয়কন  ঘেম র মমধয ঘেৌথভামে উন্নয়র্ করা এই 
রস্তামের অ্ধীমর্ ঘেশিয়ামম রমেমশর অ্র্ুমশি ঘদওয়ার আমগ সমথনকমদর একটি ঘর্শিোচক 
COVID-19 পরীক্ষার ফোফে ঘপমি  মে। ঘেো ঘশমষ কন্ট্যাক্ট ঘেশসংও পশরচাের্া করা  মে। েশদ 
োস্তোশয়ি  য়, এই পশরকল্পর্াটি শর্উ ইয়কন  জমুে শেমর্াদর্ ঘভর্ুযগুশে পুর্রায় ঘোোর মমিে 
শ মসমে কাজ করমি পামর।  
  
"শর্উ ইয়কন োসীরা োফামো শেেগুশে শর্ময় অ্শেশ্বাসযভামে গশেনি এেং 20 েেমররও ঘেশশ সময় 
ধমর িামদর রথম ঘ াম ঘে অ্ফ ঘগমটি মাত্র কময়ক সপ্তাম র মমধয আসমে, সীশমি সংেযক 
ভক্তমদর ঘেোয় অ্ংশ শর্মি ঘদওয়ার জর্য একটি পশরকল্পর্া তিশর করমি আমরা দমের সামথ 
শর্শেেভামে কাজ করশে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "শুধু কম ার মাস্ক ও সামাশজক দরূত্ব 
শর্মদন শশকা কােনকর  মে র্া, শকন্তু েিন মার্ রস্তামের অ্ধীমর্, এটি  মে ঘদমশর রথম ঘেশিয়াম 
োমি সকে সমথনকমদর রমেমশর আমগ একটি ঘর্শিোচক COVID-19 পরীক্ষা করমি  মে। েশদ 
একটি চূোন্ত চুশক্তমি ঘপৌৌঁোমর্া োয় এেং পশরকল্পর্া কাজ কমর, এটি ঘে  জমুে অ্র্যার্য শেমর্াদর্ 
ঘভর্ুযগুশে পুর্রায় ঘোোর জর্য একটি মমিে শ মসমে কাজ করমি পামর। শেে ভক্তরা কময়ক দশক 
ধমর আমরকটি ঘ াম ঘে-অ্ফ ঘেোর জর্য অ্মপক্ষা করমে এেং এই ধরমর্র শেশৃঙ্খে েেমরর পর, 
িারা িামদর দমের জর্য েযশক্তগিভামে রু  করার সুমোগ রাপয, েিক্ষণ এ া শর্রাপমদ করা 
োয়। ঘগা শেে!"  
  



 

 

ঘেম র কামে শেে কিৃন ক পশরকল্পর্া জমা ঘদওয়ার অ্ধীমর্, দমের কমীরা ঘেশিয়ামমর সকে রস্থার্ 
ও রমেমশর পময়ন্ট্ শর্য়ন্ত্রণ করমে এেং শুধমুাত্র একটি র্শথভুক্ত ঘর্শিোচক COVID-19 পরীক্ষা স  
সমথনকমদর শভিমর ঘ াকার অ্র্ুমশি ঘদওয়া  মে। ঘেোর আমগ পরীক্ষার সুশেধা ঘেম র স্বাস্থয 
দফির (State Department of Health) দ্রুি পরীক্ষার সংস্থার্সমূ  ঘমািাময়র্ করমি সা ােয 
করমে। েশদ োস্তোশয়ি  য়, িা মে এটি  মে পুর্রায় ঘোোর পশরকল্পর্ারয় ঘদমশর রথম 
ঘেশিয়াম োমি পরীক্ষা ও কন্ট্াক্ট ঘেশসং রময়াজর্  য়।  
  
ঘেশিয়ামমর শভিমর একোর রমেশ করমে, সমথনকমদর সে সময় মাস্ক পরমি  মে এেং সামাশজক 
দরূমত্বর কম ার ঘরাম াকেসমূ  ঘমমর্ চেমি  মে। ঘে সে ভক্তরা এই ঘরাম াকে ঘমমর্ চেমি 
অ্স্বীকার কমর, শেেমসর শর্রাপত্তা কমীরা িামদর ঘেশিয়াম ঘথমক ঘের কমর শদমে। সকে ভক্তরা 
োমি ঘমমর্ চেমি পামর িা শর্শিি করমি পশরচারকগণ ঘেশিয়াম জমুে উপশস্থি থাকমের্। 
ঘেম র পেনামোচর্ার অ্ংশ শ মসমে, স্বাস্থয শেভামগর কমীরা শর্উ ইয়মকন র োইমর অ্র্যার্য ঘেশিয়ামম 
ভ্রমণ কমরমের্ ঘেোমর্ িামদর কােনকাশরিা শর্শিি করার জর্য একই ধরমর্র ঘরাম াকে চাে ু
আমে।  
  
এই পশরকল্পর্ার অ্ধীমর্ ঘ ইেমগটিং শর্শষদ্ধ থাকমে এেং শর্উ ইয়কন োসীমদর স্মরণ কশরময় ঘদওয়া 
 মে ঘে িারা ঘের্ ঘেো চোকােীর্ সমময় এেং পমর সমামেশ এেং পাটিন  এশেময় চেমি পামর, 
কারণ এই   র্াগুমো ভাইরাে েশেময় পোর জর্য রধার্ কারণ।  
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