
 

 

ি"য় সু&দ, 
 
(কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) আমােদর জনজীবেন এক অ:াভািবক সমেয়র সূচনা কেরেছ। আপনারা ইিতমেধBই 
(জেনেছন (য "ােদিশক সরকার জরEির অবFা (ঘাষণা কেরেছন এবং সব KL ল সহ (বশ িকছL  (সবাদানকারী "িতOান 
আপাতত বP রাখেত বেলেছন। আিম এ-িবষেয় সুিনRদST পিরকUনা "কােশর জনB সরকােরর কােছ িচV িলেখিছ 
এবং িশWা ও :াFB মTণালেয়র দািয়েZ িনেয়ািজত মTী[েয়র সােথ কথা বেলিছ। (ফডােরল সরকারও িবশাল 
অংেকর অথ̂সাহাযB (ঘাষণা কেরেছন। তেব এই সাহাযB সাধারন জনগণ িকভােব (পেত পােরন, তা িনেয় যেথT 
অ`Tতা রেয়েছ। আিম এবং আমার aাফ এবBাপাের যতদূর সbব তথB সংcহ করার (চTা করিছ। (ফডােরল সরকার 
তঁােদর (ঘািষত সাহােযBর বBাপাের িবeািরত জানেত www.canada.ca/coronavirus ওেয়বসাইেট (যেত অনুেরাধ 
কেরেছন।   
 
িসg অফ টরেhা ইিতমেধBই অপিরহায ̂নয় এমন সকল পিরেষবা/কম^কাi সামিয়ক ভােব বP (ঘাষণা কেরেছন। 
(বশ কেয়কg হাসপাতােলর কাছাকািছ অFায়ী (টa (সhার Fাপন করা হেয়েছ। সবার "িত অনুেরাধ, যিদ কারও jর, 
অনবরত কািশ এবং kাসকT জাতীয় লWণ "কাশ পায়, তাহেল (দির না কের "থেমই অhািরও (টিলেহলথ ১-৮৬৬-
৭৯৭-০০০০ অথবা অhািরও পাবিলক (হpথ ৪১৬-৩৩৮-৭৬০০ নsের (যাগােযাগ করEন। এধরেণর সমেয় tজব 
এবং ভL ল তথB আমােদর সবচাইেত (বিশ Wিতর কারণ হেত পাের। তাই সবাইেক অনুেরাধ করেবা কেরানা ভাইরাস 
িবষয়ক িনভ̂রেযাগB তেথBর জনB www.toronto.ca/coronavirus ওেয়বসাইেট (চাখ রাখLন। Kারেবােরা 
সাউথওেয়েa (কািভড-১৯ এবং এর সােথ সvRকSত িবিভw (সবা সvেক̂ জানেত DolyBegum.ca/coronavirus 
িভিজট করার জনB অনুেরাধ করিছ।   
 
ি"য় সু&দ, আমরা এক অ:াভািবক সমেয়র মুেখামুিখ। কেরানা ভাইরাস এর ভয়xর িবeারেক আর হালকা ভােব 
(নবার সুেযাগ (নই। িনেজেদর :ােথ̂, আমােদর পিরবার আর বPL েদর :ােথ̂ই :াFB িবভােগর িদকিনেদ̂শনা (মেন চলার 
জনB আyিরক অনুেরাধ করিছ। :াFB িবভােগর িনেদ̂শনার "িত সzান (রেখ আমার অিফেস জনসমাগন বP করা 
হেয়েছ, তেব (টিলেফােন (সবা (দবার জনB, এবং আপনােদর "ে{র উ|র (দবার জনB আিম এবং আমার aাফ 
:াভািবক সমেয়র মেতাই এখেনা "}ত আিছ। আপনােদর "েয়াজেন ৪১৬-২৬১-৯৫২৫ নsের (ফান করার জনB, 
অথবা DBegum-CO@ndp.on.ca ই-(মইেল (যাগােযােগর জনB অনুেরাধ করিছ। "িত (সামবার (থেক ��বার 
সকাল ১০ টা (থেক িবেকল ৪ টা পয^y (টিলেফােন (যাগােযাগ করা যােব।   
 



 

 

পিরেশেষ বলেবা, নানান "াক� িতক দুেয^াগ এবং িবিভw ধরেণর জরEরী অবFা (মাকািবলা কেরই আমরা িবজয়ী হেয় 
এেসিছ। কেরানা ভাইরাস "িতেরােধর এই যL ে�ও আমরা জয়ী হেবা। �ধL  "েয়াজন সেচতনতা আর মেনাবল। সবাইেক 
িনেজেদর এবং পিরবার ও বPL েদর (খয়াল রাখার অনুেরাধ রইেলা। দুেয^াগ-দুRবSপােক অিবচল (থেক সামেন এিগেয় 
যাওয়ােতই আমােদর আসল শি� িনিহত। আমােদর জাতীয় জীবেনর এমন এক �ািyলে� আপনােদর পােশ 
একসােথ চলেত (পের আিম গRবSত। 
 
ইিত আপনােদর, 
 

 
 
ডিল (বগম 
এমিপিপ, Kারেবােরা সাউথওেয়a    


