
 

 

 
 

ক োন ক োন বিননোদননর স্থোন ক োলো আনে? 
6 এপ্রিল 2020 তাপ্রিখ পর্যন্ত সাম্প্রপ্রতকতম তথ্য 

 

বিননোদননর 

এলো ো 
ক োলো িন্ধ 

বিটি অফ ক বিজ 

প্রিনোদনেি এলাকা এিং 
স্থােগুপ্রল 

 

• িাইক পাথ্ 

• প্রসটি পাকয  (প্লেগ্রাউন্ড েয়) 

• কপ্রমউপ্রেটি গানডয ন্স 

• প্লেশ পন্ড প্রিজানভয শে 

 

• িানেটিল প্লকাটয গুপ্রল 

• প্রসটিি সমস্ত পাকয  এিং িাইনিি স্থােগুপ্রলি 

িাথ্রুম 

• ডােনে পাকয -এ ডগ পাকয  
• প্লেশ পন্ড গল্ফ প্লকাসয 
• প্লেগ্রাউন্ডস / টট লটস 

• প্লটপ্রেস প্লকাটয গুপ্রল 

ম্যোিোচুনিটি  

প্লেট পাকয গুপ্রল 

• প্লেট পাকয  এিং তাি সানথ্ সংপ্রিষ্ট পাপ্রকয ং 
এপ্রিয়াগুপ্রল প্রএ সমনয় প্লখালা থ্াকনি। প্লকানো 
পাপ্রকয ং প্রি প্লেই।  

• প্রকছু মিসুপ্রম প্লেট পাকয গুপ্রল আনগ প্লথ্নক 

খুনল র্ানে।  

অনুগ্রহ  নর ম্নন রো নিন: 

• প্লেনটি আপ্রিকাপ্রিকিা অপ্রিিাসীনদি 

পিামশয প্রদনেে প্রেনজনদি স্থানে থ্াকনত এিং 
প্লকিলমাত্র তানদি িাপ্র়িি কানছি 

পাকয গুপ্রলনত প্লর্নত। 

• সমস্ত প্লেট পাকয গুপ্রল (পাপ্রকয ং লট িযাতীত) 

িন্ধ আনছ। 

• প্রকছু পাকয  প্লর্খানে অপ্রতমাত্রায় মােুষ র্ায়, 

প্লসখানে প্লেট পাপ্রকয ং প্লেনসি লভযতা 
কমানে। 

• র্প্রদ পানকয  প্রভ়ি েয়, তােনল প্লসখানে আগত 

মােুষনদি পিামশয প্লদওয়া েনে র্ানত তািা 
অেয স্থােে  র্াে অথ্িা পনি প্লসখানে 

আনসে। 

সমস্ত প্লেট – পাকয গুপ্রল পাপ্রকয ং লট িযাতীত – িন্ধ 

আনছ, র্াি মনিয অন্তভুয ক্ত:   

• অযাথ্নলটিক প্রিল্ড ও প্লকাটয গুপ্রল 

• কযাম্প গ্রাউন্ডগুপ্রল 

• প্রিটনেস এপ্রিয়াগুপ্রল 

• প্লেগ্রাউন্ডগুপ্রল  

• প্লিেরুমগুপ্রল 

• প্রভপ্রজটি প্লসন্টািগুপ্রল 

 

আনিা তথ্য: https://www.mass.gov/info-

details/massachusetts-state-parks-covid-19-
update 

ম্যোিোচুনিটি  

প্লেট প্রিচগুপ্রল 

• প্লেট প্রিচগুপ্রল প্লখালা থ্াকনি এিং তানত 

োাঁটা, জপ্রগং কিা, িাইক চড     এিং একা 
একা মাছ িিা র্ানি। 

• প্লেট প্রিচ পাপ্রকয ং লটগুপ্রল এিং প্লিেরুমগুপ্রল িন্ধ 

থ্াকনি।  
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• পাপ্রকয ং লট ও অেযােয স্থােগুপ্রল িন্ধ 

থ্াকনি। 

অনুগ্রহ  নর ম্নন রো নিন: 

• প্লেনটি প্লেল্থ্ আপ্রিকাপ্রিকিা িাপ্রসন্দানদি 

পিমশয প্রদনেে তানদি িাপ্র়িি কানছি প্রিচ 

িা জলাশনয় প্লর্নত। 

• প্লকাোল পাকয ওনয়গুপ্রল, র্ানত প্লেট প্রিনচ র্াওয়া 
র্ায়, প্লসগুপ্রলনত পাপ্রকয ং এিং পযানসঞ্জািনদি ড্রপ 

কিাি প্লেনত্র, উভয়ই িন্ধ থ্াকনি।  

আরও তথ্য: https://www.mass.gov/doc/dcr-

coastal-beach-reservation-list/download 

 
 

 

আরও তথ্য 
 
• আপনডট কিা স্থােীয় তনথ্যি জেয, অেুগ্রে কনি প্রসটিি প্লকাপ্রভড-19 ওনয়িসাইট প্লদখুে: 

https://www.cambridgema.gov/covid19  

• মযাসাচুনসটস প্লেট পাকয গুপ্রল ও প্রিচগুপ্রলি আপনডট কিা তনথ্যি জেয, প্লদখুে: 

https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-state-parks-covid-19-update 
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