
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মাবকন র্ যুক্তরাম্বে প্রথম দটুি বর্বিত র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বের প্রবত প্রবতবিয়ার 
রূপম্বরখা িেক্ত কম্বরম্বের্  

  
স্টেট স্টেলথ বিপাটন ম্বমন্ট (রাজ্ে স্বাস্থ্ে দপ্তর) বিবর্কোল গাইম্বিন্স ইেুে কম্বর স্বাস্থ্ে পবরচযনা 
েরিরােকারীম্বদর জ্র্ে এিং োেপাতাল, স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্ে বিভাগ, কম্বলজ্ ও বিশ্ববিদোলম্বয়র 

বচবকৎো স্টপোজ্ীিীম্বদর জ্র্ে প্রস্তুবত েংিান্ত ওম্বয়বির্াম্বরর আম্বয়াজ্র্ কম্বর  
  

যাত্রী বিবর্ং স্টপ্রাম্বটাকল বর্ম্বয় স্বাস্থ্ে বিভাগ (Department of Health, DOH), স্টপাটন  অথবরটি 
(Port Authority) এিং বর্উইয়কন  বেটি স্টেন্টার ফর বিবজ্জ্ কম্বরাল অোন্ড বপ্রম্বভর্ের্ 

(Center for Disease Control and Prevention, CDC)-র োম্বথ কাজ্ করম্বে  
  

উপেগন ও প্রম্বয়াজ্র্ীয় ভ্রমম্বের োিধার্তা েংিান্ত েম্বচতর্তা িাডাম্বত আন্তজ্ন াবতক বিমার্িন্দম্বর 
োইর্ প্রদেনম্বর্র জ্র্ে স্টপাটন  অম্বথাবরটিম্বক বর্ম্বদন ে স্টদর্ গভর্নর  

  
  

যুক্তরাষ্ট্রের ররাগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিষ্ট্ররাধ রেন্দ্র দটুি িষ্ট্রেল েষ্ট্ররািাোইরাষ্ট্রের নিনিি ঘটিা রঘাষণা 
েরার পর, এেটি ওয়ান িংটি রাষ্ট্রযে এবিং আষ্ট্ররেটি ন োষ্ট্রগাষ্ট্রি, গেিনর অ্োনু্ড্র এম. কুওষ্ট্রমা আয 
চায়িাষ্ট্রি িষ্ট্রেল েষ্ট্ররািাোইরাষ্ট্রের প্রাদেুন াষ্ট্রবর প্রনি প্রনিনিয়া নিষ্ট্রেষ্ট্রব েষ্ট্রচিিিা বৃনি এবিং নিউ 
ইয়েন  রেটষ্ট্রে প্রস্তুি েরার যিে রব  নেছু পদষ্ট্রেপ রিওয়ার েথা রঘাষণা েষ্ট্ররষ্ট্রছি। রাযে স্বাস্থ্ে 
দপ্তর বিন মাষ্ট্রি চারযি বেনক্তষ্ট্রে িষ্ট্রেল েষ্ট্ররািাোইরাষ্ট্রের যিে িদষ্ট্রের আওিায় ররষ্ট্রেষ্ট্রছ 
নবনিন্নোষ্ট্রব, িাষ্ট্রদর রেেগুনল CDC-রি পরীো চলাোলীি। এেি পযনে এর মষ্ট্রধে এেটি রেে 
রিনিবাচে প্রমানণি িষ্ট্রয়ষ্ট্রছ এবিং নিিযি এেিও নবচারাধীি। নিউ ইয়ষ্ট্রেন র যিে ঝুুঁ নে আপািি 
েম িষ্ট্রলও, নিউ ইয়েন বােীষ্ট্রদর েুরো নিনিি েরার যিে গেিনর বনধনি েিেন িা অ্বলম্বষ্ট্রির যিে 
আহ্বাি যািাষ্ট্রিি।  
  
"আমরা মানেন ি যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম নিনিি িষ্ট্রেল েষ্ট্ররাোইরাে এবিং নিউ ইয়ষ্ট্রেন  েম্ভাবে প্রথম 
নিনিি ঘটিা েম্পষ্ট্রেন  যািষ্ট্রি পারার পর, আনম নিউ ইয়েন বােীষ্ট্রদর আশ্বস্ত েরষ্ট্রি চাই রয আমরা 
প্রস্তুি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা স্বাস্থ্েষ্ট্রেবা প্রদািোরী, নবমািবন্দর এবিং রেডারাল স্বাস্থ্ে 
েমনেিন ােি েেল রেেষ্ট্রিাল্ডারষ্ট্রদর োষ্ট্রথ নবসৃ্তি িাগালপ্রাপ্ত এবিং েষ্ট্র ার প্রষ্ট্রচষ্টা অ্বলম্বি েরনছ নিউ 
ইয়েন বােীষ্ট্রদর নিরাপষ্ট্রদ রাোর যিে উপযুক্ত োবধািিার বেবস্থ্া স্থ্াপি েরার যিে। এই োইরাষ্ট্রের 
লেণগুনল অ্ষ্ট্রিেটা োধারণ  ান্ডার মষ্ট্রিাই - যনদ আপনি উনিগ্ন িি রয আপনি অ্েুস্থ্ িষ্ট্রি 
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পাষ্ট্ররি, িািষ্ট্রল দয়া েষ্ট্রর নিষ্ট্রযষ্ট্রে এবিং অ্িেষ্ট্রদর রো েরার যিে আমাষ্ট্রদর নিষ্ট্রদন িা অ্িুেরণ 
েরুি।"  
  
গি েপ্তাষ্ট্রি স্বাস্থ্ে নবোগ নিষ্ট্রদন িা যানর েষ্ট্ররি স্বাস্থ্েষ্ট্রেবা প্রদািোরী, স্বাস্থ্েষ্ট্রেবা রেনেনলটি, 
নিনিোল লোবষ্ট্ররটনরয এবিং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্ে নবোগষ্ট্রে এই প্রাদেুন াষ্ট্রবর িালিাগাদ িথে প্রদাষ্ট্রির যিে, 
এবিং যনদ রোষ্ট্রিা ররাগী এমি উপেগন প্রদ নি েষ্ট্ররি যা িষ্ট্রেল েষ্ট্ররািাোইরাষ্ট্রের োষ্ট্রথ রমষ্ট্রল, যনদ 
িার উিাি, চায়িা েেষ্ট্ররর ইনিিাে থাষ্ট্রে, যনদ নিনি রোষ্ট্রিা বেনক্তর েিংস্পষ্ট্র ন এষ্ট্রে থাষ্ট্রেি যার 
এই িষ্ট্রেল েষ্ট্ররািাোইরাষ্ট্রের যিে িদে চলষ্ট্রছ, িার যিে েঠিে রপ্রাষ্ট্রটােল স্থ্ানপি থাষ্ট্রে িা 
নিনিি েরা।  
  
উপরন্তু, এই নবোগ িােপািাল এবিং স্থ্ািীয় স্বাস্থ্েষ্ট্রেবা প্রদািোরীষ্ট্রদর যিে এে ধারাবানিে 
িথেমূলে ওষ্ট্রয়নবিাষ্ট্রেনর আষ্ট্রয়াযি েষ্ট্ররষ্ট্রছ। আয এই নবোগ েষ্ট্রলয ও নবশ্বনবদোলষ্ট্রয় - যার মষ্ট্রধে 
অ্ষ্ট্রিষ্ট্রে আেযন ানিে ছাত্রষ্ট্রদর রাষ্ট্রেি - নচনেৎো রপ াযীবীষ্ট্রদর যিে এেটি ওষ্ট্রয়নবিাষ্ট্ররর আষ্ট্রয়াযি 
েষ্ট্ররি োইরাে, েিংিমণ নিয়ন্ত্রণ েিংিাে েুপানর  এবিং পরীোর যিে বিন মাি মািদণ্ড েম্পষ্ট্রেন  
িথে প্রচার েরার যিে।  
  
গি েপ্তাষ্ট্রির স্বাস্থ্ে নিষ্ট্রদন ন ো চীষ্ট্রির উিাি রথষ্ট্রে আো যাত্রীষ্ট্রদর যিে যি এে রেষ্ট্রিনড আেযন ানিে 
নবমািবন্দষ্ট্রর এেটি CDC-র রিিৃত্বাধীি এয়ারষ্ট্রপাটন  এনি নিনিিং রপ্রাগ্রাষ্ট্রমর োষ্ট্রথ এেষ্ট্রত্র েূনচি িয়। 
চীিা েমনেিন ারা িাষ্ট্রদর আেযন ানিে নবমািবন্দর েি উিাি এবিং প্রষ্ট্রদষ্ট্র র অ্িোিে  িষ্ট্রর এবিং িার 
বাইষ্ট্রর পনরবিি বন্ধ েষ্ট্ররষ্ট্রছি। DOH, রপাটন  অ্থনরটি এবিং নিউইয়েন  নেটি রিলথ নডপাটন ষ্ট্রমন্ট 
CDC-র োষ্ট্রথ েিষ্ট্রযানগিামূলেোষ্ট্রব োয েরষ্ট্রি থােষ্ট্রব িাষ্ট্রদর ভ্রমণ নিনিিং প্রনিয়া নববনিন ি 
িওয়ার োষ্ট্রথ োষ্ট্রথ। আয অ্বনধ JFK-রি CDC-র রিিৃত্বাধীি যাত্রী েমনেূনচর েষ্ট্রল রোষ্ট্রিা 
যাত্রীরই আর মূলোয়ষ্ট্রির প্রষ্ট্রয়াযি িয়নি। েব আেযন ানিে ভ্রমষ্ট্রণর যিে আরও েষ্ট্রচিিিা বাডাষ্ট্রি 
গেিনর কুওষ্ট্রমা বন্দর েিৃন পেষ্ট্রে নিষ্ট্রদন  নদষ্ট্রয়ষ্ট্রছি চারটি রপাটন  অ্থনরটি আেযন ানিে নবমািবন্দষ্ট্ররর 
প্রষ্ট্রিেেটিষ্ট্রি িথেমূলে েিংষ্ট্রেি রপাে েরষ্ট্রি।  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার িা. োওয়ািন  জ্কুার িম্বলর্, "যিগষ্ট্রণর স্বাস্থ্ে ও 
নিরাপত্তা নিনিি েরষ্ট্রি রেডাষ্ট্ররল, রেট ও  ির স্তষ্ট্রর এই োইরাে োবধাষ্ট্রি পযনষ্ট্রবেণ েরা িষ্ট্রি 
এবিং েষ্ট্রচিিিা যরুনর িষ্ট্রলও নিউ ইয়ষ্ট্রেন র বিন মাি ঝুুঁ নে েম। যারা েম্প্রনি নবষ্ট্রদষ্ট্র  ভ্রমণ েষ্ট্ররষ্ট্রছি 
এবিং এমি নেছু উপেগন প্রদ নি েরষ্ট্রছি যা ফু্লষ্ট্রয়র অ্িুেরণ েষ্ট্রর, িাষ্ট্রদর উনচৎ ডাক্তার রদোষ্ট্রিা। 
আমরা ররাগ নিয়ন্ত্রণ রেষ্ট্রন্দ্রর োষ্ট্রথ ঘনিষ্ঠোষ্ট্রব োয েরনছ দদিনন্দি আপষ্ট্রডট রপষ্ট্রি এবিং েিায়িার 
যিে প্রস্তুি আনছ।"  
  
এই িষ্ট্রেল েষ্ট্ররাোইরাষ্ট্রের উপেষ্ট্রগনর অ্েেুন ক্ত িষ্ট্রি পাষ্ট্রর:  

• িাে নদষ্ট্রয় যল পডা  
• মাথাবেথা  
• োন   
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• গলা বেথা  
• জ্বর  
• অ্েুস্থ্ িওয়ার োধারণ অ্িুেূনি।  

  
CDC েুপানর  েষ্ট্রর রয েমস্ত মািুষ রযি নচষ্ট্রির উিাষ্ট্রি েমস্ত অ্দরোনর ভ্রমণ এনডষ্ট্রয় যাি, নেন্তু 
যারা এেিও উিাি ভ্রমষ্ট্রণর পনরেল্পিা েরষ্ট্রছি এবিং যারা েম্প্রনি ওই  ির রথষ্ট্রে নেষ্ট্রর এষ্ট্রেষ্ট্রছি 
এবিং উপষ্ট্ররাক্ত উপেগনগুনল িয়ি অ্িুেব েরষ্ট্রছিিাষ্ট্রদর যিে নিনদনষ্ট িথে প্রদাি েরা িষ্ট্রয়ষ্ট্রছ। এই 
িষ্ট্রেল েষ্ট্ররাোইরাষ্ট্রের যিে বিন মাষ্ট্রি রোি টিো িা থােষ্ট্রলও, প্রানিেনিে রেণাত্মে পদষ্ট্রেপ এটি 
এবিং অ্িোিে শ্বেি েিংিাে োইরাে ছনডষ্ট্রয় পডা বন্ধ েরষ্ট্রি পাষ্ট্রর, যার মষ্ট্রধে রষ্ট্রয়ষ্ট্রছ:  

• অ্েি 20 রেষ্ট্রেষ্ট্রন্ডর যিে োবাি এবিং যল নদষ্ট্রয় প্রায়ই িাি রধাষ্ট্রবি। যনদ োবাি এবিং 
যল িা পাওয়া যায়, িািষ্ট্রল অ্োলষ্ট্রোিল নেনত্তে িোন্ড েোনিটাইযার বেবিার েরুি।  

• রচাে, িাে, মুে িা-রধায়া িাি নদষ্ট্রয় রছাুঁষ্ট্রবি িা।  
• অ্েুস্থ্ বেনক্তষ্ট্রদর োষ্ট্রথ ঘনিষ্ঠ রযাগাষ্ট্রযাগ এনডষ্ট্রয় চলিু।  
• অ্েুস্থ্ িষ্ট্রল বানডষ্ট্রি থাকুি।  
• আপিার োন  বা িাুঁনচ টিেুে নদষ্ট্রয় ঢাকুি, িারপর টিেুেটি আবযন িায় রেষ্ট্রল নদি।  
• প্রায় ই স্প ন েরা িয় এমি বস্তু এবিং পৃষ্ঠিল পনরষ্কার এবিং যীবাণুমুক্ত রােুি।  

  
রয েেল বেনক্ত উপেগন অ্িুেব েরষ্ট্রছি এবিং িয়ষ্ট্রিা উষ্ট্রিষ্ট্রগর এলাোয় ভ্রমণ েষ্ট্ররষ্ট্রছি, অ্থবা 
োষ্ট্ররা েিংস্পষ্ট্র ন এষ্ট্রেষ্ট্রছি নযনি এই এলাোয় ভ্রমণ েষ্ট্ররষ্ট্রছি, িাষ্ট্রদর উনচৎ িাষ্ট্রদর স্বাস্থ্ে পনরচযনা 
প্রদািোরীষ্ট্রে আষ্ট্রগ েল েরা িাষ্ট্রদর োষ্ট্রছ নচনেৎোর যিে উপনস্থ্ি িওয়ার আষ্ট্রগ।  
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আিোবিাইব েরুি 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=49fefe62-15d8c65c-49fc0757-000babda0031-1e812d3aff4aa282&q=1&e=e308a8c1-9cac-40e7-91eb-243a223ae4b1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES30566CC304D6EEAC852584F9005E643C00000000000000000000000000000000

