
িসিট অফ েকি�জ  

মুেখ মা� বয্বহার করা �েয়াজন িবষেয় 
জরির আেদশ  

িসিট অফ েকি�জ একিট জরির আেদশ জারী কেরেছ যা বলেছ মুেখ মা� বয্বহার করেত হেব সম� সাধারণ �ােন, 
বয্বসাগিলেত এবং আবািসক িবি�ংেয়র সমন এলাকাগিলেত। এই আেদশিট কাযর্কর হেব রাত 12:01, বুধবার, 29 
এি�ল েথেক এবং পাঁচ বছেরর েবিশ বয়েসর সবার জনয্ সমানভােব �েযাজয্ হেব, েস�ারস ফর িডিজজ কে�াল বা 
ময্াসাচুেসটস েডপাটর্ েম� অফ েহল্থ �ারা �দত্ত িনেদর্ িশকা েমাতােবক, িকছু ে�ে� বয্িত�ম সহ। এই আেদশ ল�ন করেল 
$300 জিরমানা হেত পাের। 

“একিদেক েযমন েকি�েজর েসইসব নাগিরক আেছন যারঁা আমােদর আেগর মা�-এর পরামশর্ েমেন এই িবষয়িট িসিরয়াসভােব 
েমেন চেলেছন, আমরা তাঁেদর আ�িরক ধনয্বাদ জানাি�। িক� অনয্ িদেক এমন নাগিরকও আেছন যারঁা েদাকান-বাজার 
করেছন, হাঁটেছন, েদৗড়াে�ন এবং বাইক চালাে�ন শহর জেুড়, সিঠক মা� না পেরই। আমরা েসইসব নাগিরকেদর জনয্ 
িচি�ত,” বেলেছন েময়র িসি�িক এবং িসিট ময্ােনজার েড-পা�াল একিট েযৗথ িববৃিতেত। “কাভর্ িট সমান করেত আমােদর 
সাধয্মেতা সব িকছুই করেত হেব এবং িনি�ত করেত হেব যােত েকািভড-19 আর েবিশ না ছড়ায়। এই �েয়াজনীয়তা েজার 
িদে� মুেখ মা� পরার গরে�র উপর, িবক� িহসােব নয়, এই অিতমািরর িবরে� আমােদর সি�িলত �েচ�া িহসােব।” 

আেদশিট পাঁচ বছেরর েবিশ বয়� সবার ে�ে�ই �েযাজয্ হেব “েকােনা সীমাব�তা ছাড়াই, যখন থাকেবন, যােবন অথবা 
অব�ান করেবন” সাধারণ �ােন, েযগিলেত অ�ভুর্ � হেব: 

• সাইডওয়াকগিল 

• রা�াগিল 

• পাকর্ গিল 

• �াজাগিল 

• বাস�পগিল 

• অনাবািসক পািকর্ ং লট এবং গয্ারাজগিল 

• অনয্ েয েকােনা বাইেরর �ানগিল বা অনাবািসক পািকর্ ংেয়র �ান যা েখালা এবং সাধারণ মানুষ েযখােন �েবশ করেত 
পারেব। 

এই মা� পরার �েয়াজনীয়তা �েযাজয্ হেব েয েকােনা বয্ি�র ে�ে�, যারা অিত-�েয়াজনীয় বয্বসায় কাজ করেছন বা 
েসখােন যাে�ন, অথর্াৎ খির�ার ও েভা�ারা। েসইসব বয্বসার ে�ে� সম� িশ� জেুড় বা েকনাকাটা করার সময় জেুড় 
মা� পের থাকেত হেব। এই আেদেশর অধীেন েয েয বয্বসাগিল অ�ভুর্ � েসগিল হল: 

• ে�াসাির ে�ার বা সুপারমােকর্ ট 

• ফামর্ািসগিল 

• লে�াময্াটগিল 



• �াই ি�নারগিল 

• হাডর্ ওয়য্ার ে�ারগিল 

• ের�ুের�, কােফ বা েসই �কার �ানগিল েযখােন ৈতির খাবার, েবিশ পিরমােণ খাবার বা পানীয় েকনা েযেত পাের 

• �ানীয় সরকারী িবি�ংগিল 

• বািণিজয্ক িবি�ংগিল 

• সম� �েয়াজনীয় বয্বসার িবি�ং যা গভনর্র েবকার-এর 23 মাচর্  2020 তািরেখর এি�িকউিটভ অডর্ াের সং�ািয়ত 

িছল 

দইু বা তার েবিশ ইউিনট স�িলত আবািসক িবি�ংেয় কমন এলাকায় েযেত মা� পরেত হেব, যােত অ�ভুর্ � হেব: 

• লিবগিল 

• হলওেয়গিল 

• এিলেভটরগিল 

• িসিঁড়গিল 

• লি� রমগিল 

• গয্ারাজ ও পািকর্ ং লটগিল 

• পােয় হাঁটা পথগিল 

• ইয়াডর্  বা অনয্ বাইেরর িদেকর কমন এলাকাগিল 

• েমল রম বা অনয্ িভতেরর িদেকর কমন এলাকাগিল 

আবািসকেদর বলা হে�, তারা েযন কিমউিনিটেত আদশর্ ভূিমকা পালন কেরন, মা� পরার ে�ে� আেদশ পালন কের।   েকি�জ 
পুিলশ িডপাটর্ েম� েজার েদেব ল�নকারীেদর সেচতন কের তুলেত এবং তারা সহেযাগীতা করেছ না এমন নাগিরকেদর সতকর্ তা 
জারী করেত পাের। যারা ই�াকৃতভােব েমেন চলেত চাইেবন না, তােদর ে�ে� $300 জিরমানা করা হেত পাের। এক স�ােহর 
ে�স সময়সীমা েদওয়া হেব, যার পর েথেক এই আেদশিট কেঠারভােব কাযর্কর করা হেব। 

জরির অডর্ ােরর স�ণূর্ েট�টিট এবং তার সােথ আরও তথয্, িভিডও এবং মুখ ঢাকা মা� স�ে� বারংবার 
িজ�ািসত ��গিলর উত্তর জানেত েদখুন www.cambridgema.gov/facemask 

আমরা আবারও মেন কিরেয় িদেত চাই েয, মুখ ঢাকা কখনই শারীিরক দরূ� এবং িনয়িমত হাত েধাওয়ার পিরবতর্  নয়,  আর 
ওইগিলই হল েকািভড-19 -এর িব�ার েরাধ করার সবেচেয় কাকর্ র উপায়। েকািভড-19 -এর িব�ার েরাখার সবেচেয় কাযর্করী 
উপায় হল বািড়েত থাকা। 

এই কিঠন সমেয়র মেধয্ িদেয় নাগিরক ও বয্বসাগিলেক িনেয় েযেত আরও িরেসাসর্ িচি�তকরেণ এই িসিট দায়ব�। আরও 
তেথয্র জনয্ এবং েকািভড-19 স�ে� আপেডট েপেত, অনু�হ কের েদখুন িসিটর িনিদর্� তেথয্র প�ৃা 
www.cambridgema.gov/covid19   
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