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ভিয় ধর্মীয় ভিশ্বোস সম্প্রদোরয়র রনতৃিৃন্দ,
আর্মোরদর সম্প্রদোয়গুভিরত COVID-19 এর ভিস্তোর কর্মোরত কোনোডোরক সহোয়তো করোর জনয আপনোর অিযোহত িরেষ্টোর
জনয আপনোরক ধনযিোদ। আপনোর কোজটি আর্মোরদর সম্প্রদোরয়র জনয গুরুত্বপূর্ ণএিং আপনোর সদসযরদর র্মরধয জনস্বোস্থ্য
িযিস্থ্ো িেোর করোর জনয আভর্ম এই সর্মরয় আপনোরক আন্তভরক ধনযিোদ জোনোরত েোই।
এখন, যখন কোনোডোয় COVID-19 -এর রেরে একটি র্ধ্র্মুণ খী িির্তো ররয়রে, তখন রিশ ভকেু অঞ্চরি এর সংখযোর িৃদ্ধি
উরেরগর কোরর্। এই সর্মরয় ধর্মীয় ভিশ্বোস রনতৃিৃন্দ তোরদর সম্প্রদোয়সর্মূহরক পভরেোিনো করোর একটি গুরুত্বপূর্ ণভূ ভর্মকো
পোিন কররন। যেহেতু আমি সিস্ত কানামিযানহক সািহনর িাসগুমিহত COVID-19 এর ভিস্তোর সীর্মোিি করোর জনয
তোরদর িসঙ্গ এিং দ্ধিয়োকিোপসর্মূহ সোর্মঞ্জসযপূর্ ণ করর ভনরত উৎসোভহত করভে, তোই আপনোর সোহোযয েোইরত আভর্ম
আপনোর িভত হোত িোডোদ্ধি।
আভর্ম আজ আপনোরক রযোগোরযোগ করভে কোরর্ রিশ ভকেু িকোভশত িোদুভোণ িসর্মূহ ভিিোহ, জোনোজো এিং অনযোনয ধর্মীয় এিং
সম্প্রদোরয়র সর্মোরিরশর সোরে সর্ম্কভকণত করো হরয়রে। অভধকন্তু, আিহোওয়ো, িোভষক
ণ েুটি এিং অনযোনয দ্ধিয়োকিোপ যো
িেররর এই সর্ময়টিরত র্মোনুষজনরক িোভডর ভভতরর ভনরয় আরস তো ভোইরোরসর অভধকতর ভিস্তোররর ঝু ুঁ ভক আরও িোভডরয়
তু িরত পোরর।
COVID-19 র্মহোর্মোরীর সর্ময় সর্মোরিশ িো অনুষ্ঠোরনর আরয়োজন িো িযিস্থ্োপনো সম্পভকণত ঝু ুঁ ভক ভিরিেনোয় িযদ্ধি, রগোষ্ঠী
এিং সংস্থ্োগুভিরক সহোয়তো করোর জনয পোিভিক রহি্ে এরজদ্ধি অফ কোনোডোর জনসর্মোগর্ম এিং অনুষ্ঠোনোভদর ঝু ুঁ ভক
িশর্মন সোধনী যো আভর্ম জুিোই র্মোরস িেোর কররভেিোর্ম রসিো আভর্ম আপনোরক স্মরর্ কভররয় ভদরত েোই। উপরন্ত COVID-19
এর সংির্মরর্র সম্ভোিয ঝু ুঁ ভক হ্রোস করোর িযিস্থ্োগুভির উদোহরর্ও এই সোধনীটি সরিরোহ করর। আভর্ম আরও িিরিো রয
যভদও িোরদভশক, আঞ্চভিক এিং স্থ্োনীয় জনস্বোস্থ্য কতৃপ
ণ ে জনসর্মোরিরশ রিোকসংখযোর সিোভধক
ণ
অনুরর্মোদন ভনধোরর্
ণ
করররে, আপনোর সম্প্রদোরয়র সংির্মরর্র র্মোেো, জর্মোরয়রতর ধরর্ এিং ভিনযোরসর ভনভদণ ষ্টতোর উপর ভনভণর করর আপনোর
ভনম্নতর একটি অনুরর্মোদন ভনধোররর্র
ণ
কেো ভিরিেনো করো উভেত।
শীতি আিহোওয়ো এিং িোভডর অভযন্তরর রিভশ সর্ময় িযয় করোও দুুঃখ, েোপ, ভিভ্রোভন্ত ও উরেরগর অনুভূভত সৃটষ্ট কররত পোরর।
আপভন এিং আপনোর সংগঠনগুভি আপনোর সম্প্রদোরয়র িরয়োজনীয় র্মোনভসক স্বোস্থ্য সহোয়তো িদোরনর রেরে অভত
গুরুত্বপূর্ ণহরত েোকরি। Canada.ca/coronavirus ওরয়িসোইিটিরত ওরয়িরনস িুরগদোর কোনোডো রপোিণ োি সহ
কোনোভডয়োনরদর জনয তোত্েভর্ক র্মোনভসক স্বোস্থ্য সংস্থ্োন এিং সর্মেনণ ররয়রে।
আর্মোরদর সম্প্রদোরয় COVID-19-এর িসোর কর্মোরত কোনোডোরক সোহোযয করোর জনয আপনোর অদযোিভধ িরেষ্টোর জনয
আপনোরক আিোরও ধনযিোদ জোনোই। সরেতনতোর্মূিক সংস্থ্োন এিং পেভনরদণ শ ক নভে সহ কোনোডোর COVID-19-এর
িভতদ্ধিয়ো সম্পভকণত অভতভরি তরেযর জনয, দয়ো করর Canada.ca/coronavirus ওরয়িসোইিটিরত যোন।
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