
 

ি য় ধমিব াসী স দােয়র নতৃবৃ  
 
আমােদর স দায়সমূেহ আজ পয  COVID-19 সং মেণর সারণ  িবলি ত কের কানাডােক 
সহায়তা করার আপনার েচ ার জন  আিম আপনােক ধন বাদ জানােত চা  ৷ গত কেয়ক স াহ 
ধের আমরা কানাডায় COVID-19-এর েকাপ বাড়েত দেখিছ। সারােদেশ স দায়গসমূেহ COVID-
19-এর িব ার কমােত সরকার এবং া  কমকতারা জনসাধারণেক সামা জক দরূ  অনুশীলন 
করেত বেলেছন। এর অথ হে  ঘের বেস থাকা, িভড় এড়ােনা এবং হ া েশেকর মেতা সাধারণ 
সামা জক অিভবাদন থেক িবরত থাকা। াদুভােবর সময় অসু তা িব ার কমােত এ ট হে  সবেচেয় 
কাযকর উপায়। 
 

ানীয়, ােদিশক এবং আ িলক জন া  কতৃপে র পরামশ অনুসরণ করেত আিম আপনােক 
অনুেরাধ করিছ যাহােত সামা জক দরূ  এবং গণ সমােবেশ িনেষধা ার িবষেয় পরামশ দওয়া হেয়েছ, 
এবং যার মেধ  স বত অ ভ  রেয়েছ সম  িনয়িমত ধম য় পিরেষবাসমূহ আপাতত িগত করা । 
সামা জক দরূে র মেধ  রেয়েছ আমােদর চারপােশ সুর ার জন  দুই িমটার অ ল তির করা — 
সং ািমত ফাটঁা ট কািশ বা হািঁচ থেক ছিড়েয় যেত পাের এমন দরূ । এ ট কবল সামা জক দরূে র 
মাধ েমই বয়  া  বয়  এবং িচিকৎসাগতভােব দবুল কানািডয়ান, যারা তর অসু তার ঝঁুিকেত 
রেয়েছ  তােদর সহ, আমরা আমােদর স দায় িলেক র া করেত পাির । 
স দােয়র অেনক সদস গণ এই সেুযাগ টেক তােদর বাড়ীেত, অ াপাটেমে  এবং বহমুখী ক িলেত ছাট 
ছাট সমােবশ অনু ান করার জন  ব বহার করেত চাইেত পােরন। আিম আপনার সমােবশ ও স দােয়র 

সুর া এবং া  র ার জন  এই সমােবশ িলেক িন ৎসািহত করেত আপনার নতৃে র ভূিমকা ট ব বহার 
করার অনুেরাধ করিছ। 
 
আিম জািন এ ট সহজ নয়। এ ট অেনেকর জন  এক ট অিন ত এবং ক ঠন সময় এবং আপনার 
স দােয়র লােকরা স বত তােদর সহায়তার জন  তােদর িব ােসর িদেক ঝঁুকেছন। আিম আপনােক 
নতৃ  দান অব াহত রাখেত এবং আপনার স দােয়র সদস েদর সবাইেক ঘের থাকেত উৎসািহত 

করেত অনুেরাধ  করিছ ৷ সামা জক যাগােযাগ মাধ ম ব বহার কের অনলাইেন পিরেষবা দওয়া থেক 
 কের তােদর স দােয়র কােছ পৗছােনার জন  কানাডা জেুড় অিভনব িবক  হণ কেরেছন 

এমন ধমিব াসী নতৃবৃে র  অেনক গ  দেখ আিম উৎসািহত। স দােয় COVID-19-এর সারণ 
াস করার জন  আমােদর স িলত েচ ায় অিব  থাকার ব াপার ট আরও দখেত পারেবা বেল 

আিম আশাবাদী। 
 
আমরা কবলমা  আপনার সমথন এবং নতৃে র মাধ েম আমােদর দেশর COVID-19-এর 
চ ােলে র মাকােবলা করেত পারেবা। 
 



 

সেচতনতামূলক সং ান এবং পথ দশক নিথ সহ কানাডার COVID-19 মাকােবলা স িকত আরও 
তেথ র জন  Canada.ca/coronavirus ওেয়বসাইট-এ যান। 
 
ধন বাদ, 

ডা: থেরসা ট াম (Dr. Theresa Tam), িচফ পাবিলক হলথ অিফসার অফ কানাডা 

 


