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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  যুক্তরাম্বযের স্ট্রেইম্বর্র বির্টি অবিবরক্ত স্ট্রকম্বের কথা স্ট্র াষণা কম্বরম্বের্  

  
যুক্তরাম্বযের স্ট্রেইম্বর্র স্ট্রমাট চারটি স্ট্রকে এখর্ পযনন্ত বর্উ ইয়ম্বকন  বচবিি করা হম্বয়ম্বে  

  
োরাম্বটাগা বরিংম্বে বচবিি মূল স্ট্রকম্বের োম্বথ েম্পবকন ি দটুি স্ট্রকে; মাোম্বপকুয়ায় িৃিীয় স্ট্রকে 

বচবিি হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র ওয়াডেওয়াথন লোিম্বরটবর যুক্তরাম্বযের স্ট্রের্ স্ট্রটবটিং স্ট্রপ্রাগ্রাম্বমর অিংে বহম্বেম্বি 2,200 
টি র্মুর্া অর্ুক্রবমি কম্বরম্বে  

  
েম্ভািে যুক্তরাম্বযের ভোবরম্বয়ম্বের েিংস্পেনগুবলম্বক রাম্বযের পরীক্ষার োইম্বট অগ্রাবিকার স্ট্রদওয়া 

হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন  COVID-19 ভাইরামের 
েুক্তরামজযর ঘেইমর্র অ্নিনরক্ত নির্টি ঘকে নিনিি করা হময়মে। গি েপ্তামহ োরাম াগা নরিংমে 
নিনিি েুক্তরামজযর ঘেইমর্র প্রাথনমক আনিষ্কামরর োমথ দটুি ঘকে েুক্ত, অ্র্যনদমক িৃিীয় একটি 
ঘকে, ো োরাম াগা নরিংমের েিংস্পর্নগুনির োমথ েম্পনকন ি র্য়, িা র্াোউ কাউনির মাোমেকুয়ায় 
িেিােকারী এক িযনক্তর কামে ঘেে করা ঘগমে। স্বাস্থ্য নিভামগর (Department of Health) 
ওয়াডেওয়াথন িযািমর নরর (Wadsworth laboratory) মাধ্যমম এই মামিাগুমিা রির্া করা হময়মে, 
ো রামজযর েুক্তরামজযর ঘেইমর্র েরীক্ষার কমনেূিীর অ্িংর্ নহমেমি 2,200 এরও ঘিনর্ ভাইরাি 
নেমকাময়ন্স নিমেষণ কমরমে।  
  
"েুক্তরামজযর ঘেইর্ এখামর্ এমে ঘগমে, এ া িাস্তি, এিিং ঘে উোইর্ ঘিামের মি গনিমি এটি 
েন়িময় েম়ি িা ভীনিকর ো়িা আর নকেু র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এ া নকভামি এখামর্ 
এমেমে িা নর্ময় ঘকার্ রহেয ঘর্ই - এ া ঘেমর্ উমে ইউমরাে ঘথমক এখামর্ উম়ি এমেমে, ঠিক 
ঘেমর্ মিূ ঘেইর্ এমেনেি। িা েমেও, ঘেডামরি েরকার িেমে োওয়া নর্ক্ষা ঘথমক নর্খমি 
অ্স্বীকার করমে এিিং েকি আেজন ানিক েেন কমদর জর্য েরীক্ষা িাধ্যিামূিক করমি অ্স্বীকার 
করমে। িামদর কাজ করমি িযথন হওয়ার মামর্ হমে আমামদর িানকমদর এই নিস্তার িন্ধ করার 
জর্য আমামদর কামজ আরও ঘিনর্ েজাগ থাকমি হমি, ঘেই োমথ এই টীকা নিিরণ ত্বরানিি করার 
জর্য আমামদর েথাোধ্য ঘিষ্টা করমি হমি। ইনিমমধ্য, ওয়াডেওয়াথন িযাি োরা রাজয ঘথমক 



আক্রমর্াত্মকভামি র্মরু্া নেমকাময়ন্স করমি থাকমি, োমি েুক্তরামজযর ঘেইমর্র আর ঘকার্ দষৃ্টাে 
নিনিি করা োয়, এিিং অ্নিিমে িা ের্াক্ত করা োয় এিিং েীমানয়ি করা োয় ও েিংস্পর্নটিমক 
খুুঁমজ োওয়া োয়।"  
  
োরাম াগা কাউনির োরাম াগা নরিংমের একটি গয়র্ার ঘদাকামর্র একজর্ কমনিারীর োমথ 
েুক্তরামজযর ঘেইমর্র প্রাথনমক ের্াক্তকরমণর ের ওয়াডেওয়াথন িযািমর নর গয়র্ার ঘদাকামর্র 
োুঁিজর্ অ্নিনরক্ত কমনিারীর কাে ঘথমক এই ভাইরামের অ্র্ুক্রম কমর, োরা COVID-19 এর জর্য 
েরীক্ষার ইনিিািক েি িাভ কমরনেমির্। অ্র্ুক্রম করার ের, ওয়াডেওয়াথন নর্নিি করমি োরমি 
ঘে েুক্তরামজযর ঘেইর্ দইু িযনক্তর মমধ্য উেনস্থ্ি নেি।  
  
স্বাস্থ্য দপ্তর এই েপ্তামহ নির্ামূমিয COVID-19 েরীক্ষা িানিময়মে এমর্ কামরা জর্য নেনর্ োরাম াগা 
ঘকমের োমথ েম্পনকন ি েিংস্পমর্ন এমে থাকমি োমরর্। 400 জমর্রও ঘির্ী ঘিাকমক েরীক্ষা করা 
হময়মে এিিং ওয়াডেওয়াথন ঘেিার েুক্তরামজযর ভযানরময়মির জর্য েকি ইনিিািক ঘকেগুনি েরীক্ষা 
করমে।  
  
োরাম াগা নরিংে ঘকমের ঘথমক েৃথক, র্াোউ কাউনির মাোমেকুয়ামি িৃিীয় একটি ঘকে ের্াক্ত 
করা হময়মে। এই ঘক্ষমে, 60 িের িয়েী একজর্ িযনক্তমক 27 নডমেের COVID-19 জর্য 
ইনিিািক েরীক্ষার ের িার েুক্তরামজযর ঘেইর্ আমে িমি ের্াক্ত করা হময়মে। ওয়াডেওয়াথন 
িাময়ামরোমরন্স (BioReference) ঘথমক এই র্মুর্া ঘেময়মের্ রাজয জমু়ি গমিষণাগারগুনিমক 
েুক্তরামজযর ঘেইমর্র জর্য নিমেষণ করার জর্য র্মরু্া প্রদার্ করার জর্য স্বাস্থ্য নিভামগর অ্র্ুমরামধ্র 
ের। নডো ন মমি অ্নিনরক্ত েম্ভািয েিংস্পর্ন ের্াক্ত করার জর্য র্াোউ কাউনির কিযাক্ট ঘেোরমদর 
োমথ কাজ করমে।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘে  অ্যািমিনর্ নিশ্বনিদযািয় (University at Albany) এিিং ঘজান্স নিমির েরীক্ষামূিক 
অ্িস্থ্ামর্র মাধ্যমম একটি নির্ামূমিয COVID-19 ড্রাইভ েনরিাির্া কমর ো েপ্তামহ োি নদর্ ঘখািা 
থামক এিিং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী েুক্তরামজযর ভযানরময়মির েিংস্পমর্ন আো ঘকমের জর্য েরীক্ষামক 
অ্গ্রানধ্কার ঘদমি।  
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