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গভর্নর অোনু্ড্র এম কুওম্বমার বিিৃবি COVID এর বিরুম্বে লডাইম্ব়ে বর্উ ই়েম্বকন র িড মাইলফলম্বক 
প  ৌঁছম্বর্া সম্পম্বকন : ধারণ ক্ষমিার সীমািেিা এিং মুম্ব াে এিং সামাবিক দরূম্বের উ র CDC-র 

গাইম্বেন্স িুম্বল পর্ও়ো হম্বে  
  
"COVID এর বিরুদ্ধে বিউ ইয়র্ক  স্টেদ্ধের যুদ্ধে আজ এর্টি মাইলফলর্। গত শরদ্ধতর পর স্টেদ্ধর্ 
ইবতিাচর্তা এিং হাসপাতাদ্ধল ভবতক র হার তাদ্ধের সিকবিম্ন স্তদ্ধর োর্ার সাদ্ধে, এিং 10 বমবলয়দ্ধিরও 
স্টিবশ বিউ ইয়র্ক িাসী অন্তত এর্টি টির্ার স্ট াজ পাওয়ার সাদ্ধে, আজ বিউ ইয়র্ক  স্টেে মুদ্ধ াশ এিং 
সামাবজর্ েরূদ্ধের বিষদ্ধয় CDC-র আপদ্ধ ে র্রা বিদ্ধেক বশর্া অিলম্বি র্রদ্ধে।  
  
এর অেক হল, মুদ্ধ াশ িযিহারদ্ধর্ িাধ্যতামূলর্ র্রার জিয স্টেদ্ধশর প্রেম রাজয হওয়ার 399 বেি 
পদ্ধর, আজ স্টেদ্ধর্ র্াযকর্র, সমূ্পর্ক টির্াপ্রাপ্ত িযবিদ্ধের আর স্টিবশরভাগ সিকজিীি স্থাদ্ধি মুদ্ধ র 
আিরর্ িযিহার র্রার প্রদ্ধয়াজি স্টিই। বিউ ইয়র্ক  বফদ্ধর আসদ্ধে, এিং এই COVID িামর্ পশুদ্ধর্ 
পরাবজত র্রার জিয বিউ ইয়র্ক িাসীদ্ধের এর্বিত হওয়া, শি োর্া এিং এর্ হদ্ধয় লড়াই র্রা 
তাদ্ধের শবি এিং েঢ়ৃ প্রবতজ্ঞ হওয়ার এটি এর্টি প্রমার্।  
  
আমরা আজ স্টয পেদ্ধেপ বিবি তার মাদ্ধি এই িয় স্টয COVID আিুষ্ঠাবির্ভাদ্ধি ইবতহাদ্ধসর িইদ্ধত 
বিিকাবসত হদ্ধয়দ্ধে। আমাদ্ধের সজাগ োর্দ্ধত হদ্ধি, স্থাপি র্রা সরুোর বিদ্ধেক বশর্াগুবল অিুসরর্ র্রা 
অিযাহত রা দ্ধত হদ্ধি, এিং প্রবতটি স্টযাগয বিউ ইয়র্ক িাসীদ্ধর্ টির্া বিদ্ধত সহায়তা র্রদ্ধত হদ্ধি, যাদ্ধত 
আমরা অিদ্ধশদ্ধষ সুড়দ্ধের স্টশদ্ধষর স্টসই আদ্ধলাদ্ধত স্টপ ৌঁোদ্ধত পাবর। এিং য ি আমরা আমাদ্ধের পদ্ধের 
পরিতী পিকতগুবলদ্ধত আদ্ধরাহর্ র্রা শুরু র্বর, ত ি আমাদ্ধের বিবিত র্রদ্ধত হদ্ধি স্টয এই 
সংর্দ্ধের মধ্য বেদ্ধয় বিউ ইয়র্ক দ্ধর্ পার হদ্ধত স্টয মূলযদ্ধিাধ্গুবল সাহাযয র্দ্ধরদ্ধে, স্টসগুবল স্টযি টিদ্ধর্ 
োদ্ধর্ - স্টযমি সম্প্রোয়, শৃঙ্খলা, শবি, িবলষ্ঠতা এিং পরস্পদ্ধরর প্রবত ভালিাসা।"  
  
অবতবরি পেভূবমর জিয, বিবধ্বিদ্ধষধ্ বশবেলর্রর্ এিং মুদ্ধ াশ এিং সামাবজর্ েরূদ্ধের উপর CDC-
র বিদ্ধেক বশর্া সম্পবর্ক ত স্ট াষর্াগুবল স্টে িু।  
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