
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা চূড়ান্ত পাইলট পবরকল্পর্া ঘ াষণা কম্বরম্বের্ যাম্বে দইু দেম্বকরও ঘিবে সময় পর 
ভক্তম্বদর প্রথম িাফাম্বলা বিল ঘ াম ঘে-অফ ঘেলায় অংেগ্র ম্বণর অর্ুমবে ঘদওয়া  ম্বি  

    
চূড়ান্ত 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  
  

যবদ সফল  য়, প্রদেনর্ বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্বড় বিম্বর্াদর্ ঘভর্ুে পরু্রায় ঘোলার জর্ে একটি মম্বেল 
ব ম্বসম্বি কাজ করম্বে পাম্বর  

  
বর্বষদ্ধ থাকার জর্ে ঘটলম্বগটিং  

    
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ কম ার COVID-19 প্রাম াকমের অ্ধীমর্ দইু দশমকরও প্েশশ সময় 
পর োফামো শেমের রথম প্ াম প্ে-অ্ফ প্েোয় সমথনকমদর অ্ংশগ্র মের অ্র্মুশি প্দওয়ার চূড়ান্ত 
পাইে  পশরকল্পর্া প্ াষো কমরমের্। পাইেম র অ্ধীমর্, যা শেে, শর্উ ইয়কন  প্ে  এেং োময়া-
প্রফামরন্স েযােমর শরর মমধয প্যৌথভামে উন্নি করা  ময়শেে, 6,700 ভক্তমক শুধুমাত্র একটি 
প্র্শিোচক COVID-19 পরীক্ষার ফোফে পাওয়ার পর প্েোয় অ্ংশগ্র মের অ্র্ুমশি প্দওয়া  মে। 
প্েো প্শমষ কন্ট্যাক্ট প্েশসংও পশরচাের্া করা  মে। এটি জাশির রথম প্েশিয়াম পুর্রায় প্োোর 
পাইে  পশরকল্পর্া যামি এই পদমক্ষপগুশের রময়াজর্ এেং যশদ সফেভামে োস্তোয়র্ করা  য়, এটি 
শর্উ ইয়কন  জমুড় শেমর্াদর্ প্ভর্যু পুর্রায় প্োোর জর্য একটি মমিে শ মসমে কাজ করমি পামর।  
  
"শেে ভক্তরা একটি প্ াম প্ে-অ্ফ প্েোয় অ্ংশগ্র মের জর্য কময়ক দশক ধমর অ্মপক্ষা করমে এেং 
আমরা একটি উদ্ভাের্ী পাইে  প্রাগ্রাম শর্মনামের জর্য কাজ কমরশে যামি িা শর্রাপমদ   মি 
পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সে প্মৌসুম েযাপী, শেমের চমৎকার প্েো একটি অ্র্র্য শশক্ত এেং 
কযাশরশমা ধারে কমরমে যা শর্িঃসমেম  সংক্রামক, শকন্তু আমামদর সোইমক েুশিমার্  মি  মে। 
আমরা আমামদর ভামগযর শর্য়ন্ত্রমে আশে এেং আমরা শকভামে কাজ করে িা শর্ধনারে করমি যামে 
পরেিীমি কী   মে। িাই যের্ এ া উমেজর্া এেং উদযাপমর্র সময়, এ া অ্িযন্ত গুরুত্বপূেন প্য 
সোই শর্মদন শশকা প্মমর্ চমে এেং আমরা প্য শর্রাপদ আচরে জাশর্ িা অ্র্ুশীের্ কমর। যশদ সোই 
িামদর কাজ কমর, আশম শেশ্বাস কশর এই পাইে  সফে  মে। প্গা শেে!"  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ো.  াওয়ােন  জকুার িম্বলর্, "এই ম ামারী জমুড়, 
গভর্নর কুওমমা এেং স্বাস্থ্য শেভাগ (Department of Health, DOT) োরোর গমেষো কমরমে এেং 
প্মশেক স্থ্াপর্ কমরমে যামি আমামদর এই শেপজ্জর্ক প্রামগর শেস্তার সামোমি সা াযয করমি 
পামর। এই পাইে  রকমল্পর জর্স্বাস্থ্য শেমেষে আমামদর ভশেষযমির েৃ ৎ সমামেমশর জর্য শর্রাপমদ 
পশরকল্পর্া করমি সা াযয করমে এেং অ্র্যার্য রামজযর জর্য একটি মমিে শ মসমে কাজ করমে। 
আপশর্ সশরীমর উপশস্থ্ি থাকুর্ ো র্া থাকুর্ র্া প্কর্, আমরা আপর্ামক শর্রাপদ এেং েশুিমার্ 
 মি অ্র্ুমরাধ করশে।"  
  
িাফাম্বলা বিম্বলর মাবলক বকম এিং ঘটবর ঘপগুলা িম্বলর্, "আমরা জাশর্ প্য সমথনকরা 25 েের 
ধমর  মরর মাম  প্ে-অ্ফ প্েোয় অ্ংশ শর্মি অ্মপক্ষা করমে। শেে সংস্থ্ার সামথ কম ার পশরশ্রমমর 
জর্য আমরা গভর্নর এেং িার পুমরা দে এেং োময়ামরফামরন্সমক ধর্যোদ জার্াই। আমরা সোই 
জাশর্ কী করমি  মে এেং আমামদর সোইমক আমামদর কাজ করমি  মে, ভক্তরাও - দয়া কমর 
মমর্ রােমের্, আপর্ার মাস্ক পরুর্ এেং সামাশজক দরূত্ব প্মমর্ চেুর্। প্গা শেে!"  
  
িাম্বয়াম্বরফাম্বরন্স লোিম্বরটবরর এবিবকউটিভ ঘচয়ারমোর্ জর্ আর. ঘকাম্ব র্, এমবে 
িম্বলর্, "োময়ামরফামরন্স প্দশেযাপী সংস্থ্া এেং প্পৌরসভাগুমোমি কােমাইজি েড় মামপর COVID-19 
শিশর্ং প্রাগ্রাম সরেরাম র পমথ প্র্িৃত্ব শদময়মে। ভক্তমদর প্ শেং আমমশরকার্মদর সরাসশর ক্রীড়া 
এেং শেমর্াদর্ অ্র্ুষ্ঠার্ উপমভাগ করমি সা াযয করার পরেিী রাকৃশিক পদমক্ষপ।"  
  
পশরকল্পর্া অ্ধীমর্, দমের কমীরা প্েশিয়ামমর সকে রস্থ্ার্ ও রমেমশর পময়ন্ট্ শর্য়ন্ত্রে করমে এেং 
শুধুমাত্র একটি র্শথভুক্ত প্র্শিোচক COVID-19 পরীক্ষা স  সমথনকমদর শভিমর প্ াকার অ্র্ুমশি 
প্দওয়া  মে। োময়ামরফামরমন্সর সামথ প্যৌথভামে পরীক্ষা চাোমর্া  মে। প্েশিয়ামমর শভিমর একোর 
রমেশ করমে, সমথনকমদর সে সময় মাস্ক পরমি  মে এেং সামাশজক দরূমত্বর কম ার প্রাম াকেসমূ  
প্মমর্ চেমি  মে। প্য সে ভক্তরা এই প্রাম াকে প্মমর্ চেমি অ্স্বীকার করমে, িামদর প্েশিয়াম 
প্থমক প্ের কমর প্দওয়া  মে। সকে ভক্তরা যামি প্মমর্ চেমি পামর িা শর্শিি করমি 
পশরচারকগে প্েশিয়াম জমুড় উপশস্থ্ি থাকমের্। প্েম র পযনামোচর্ার অ্ংশ শ মসমে, স্বাস্থ্য শেভামগর 
কমীরা শর্উ ইয়মকন র োইমর অ্র্যার্য প্েশিয়ামম ভ্রমে কমরমের্ প্যোমর্ িামদর কাযনকাশরিা শর্শিি 
করার জর্য একই ধরমর্র প্রাম াকে চােু আমে।  
  
এই পশরকল্পর্ার অ্ধীমর্ প্ ইেমগটিং শর্শষি থাকমে এেং শর্উ ইয়কন োসীমদর স্মরে কশরময় প্দওয়া 
 মে প্য িারা প্যর্ প্েো চোকােীর্ সমময় এেং পমর সমামেশ এেং পাটিন  এশড়ময় চেমি পামর, 
কারে এই   র্াগুমো ভাইরাে েশড়ময় পড়ার জর্য রধার্ কারে।  
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