
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা নর্াম্বভল কম্বরার্াভাইরাস সম্পবকন ত রাম্বযের ক্রমাগত প্রবতবক্রযা বিসাম্বি যার্ার্ 
নে বর্উ ইযকন  রাম্বযে আরও বতর্যর্ স্বতন্ত্র িেবিম্বক নরাগ-বর্র্নম্বযর যর্ে বিবিত করা িম্বযম্বে  

  
নমাট সাতযর্ িেবি নরাগ-বর্র্নম্বযর যর্ে বিবিত িম্বযম্বের্, নরাগ বর্যন্ত্রর্ ও প্রবতম্বরাধ নকন্দ্রসমূি 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) বর্র্নয কম্বরম্বে নে বতর্টি ঘটর্া ঋর্াত্মক 
বেল, িারটি ফলাফল এখর্ও মুলতুবি রম্বযম্বে, বর্উ ইযকন  রাম্বযে নকার্ও বর্বিত নরাগাক্রাম্বের 

ঘটর্া নর্ই  
  

বর্উ ইযকন  রাযে স্বাস্থ্ে অবধদপ্তর (Department of Health, DOH) এিং বর্উইযকন  এিং বর্উ যাবসনর 
িন্দর কততন পক্ষম্বক (Port Authority) বর্ম্বদন ের্া নদযা িম্বযম্বে বিমার্িন্দম্বর িহু ভাষার িবিরাগত 

ভ্রমর্ সতকন তা বিি েুি করম্বত  
  

স্বাস্থ্ে বিভাগ তথ্েমূলক ওম্বযি নপইয িাল ুকম্বরম্বে  
  

 বিভাগ সরিরাি করম্বে বদকবর্ম্বদনের্া বর্উ ইযম্বকন র কম্বলয এিং বিশ্ববিদোলযগুবলম্বক কীভাম্বি 
ভাইরাস সর্াি করম্বত িম্বি, বেক্ষাথ্ীম্বদর যার্াম্বত িম্বি এিং প্রবতম্বরাধ িেিস্থ্া উন্নীত করম্বত িম্বি  
  
  
CDC মার্কি ন যকু্তরাষ্ট্রে র্িনটি ঘটনার সিযিা র্নর্িি করার পর, গভনির অ্যানু্ড্র এম. কুউষ্ট্রমা 
আজ চীষ্ট্রন ননাষ্ট্রভল কষ্ট্ররানাভাইরাস প্রাদভুি াব র্নষ্ট্রে র্নউ ইেষ্ট্রকি র প্রস্তুর্ি এবং প্রর্ির্িো জানাষ্ট্রি 
সবিষ্ট্রেষ প্রষ্ট্রচষ্টা নঘাষণা কষ্ট্ররষ্ট্রেন। েবদও বর্উ ইযকন  রাম্বযে নকার্ও বর্বিত ঘটর্া পাওযা োয বর্, 
আজ অ্বর্ি র্নউ ইেকি  রাজয স্বাস্থ্য অ্র্িদপ্তর নমাট সািটি ঘটনা CDC-নি েনাক্তকরষ্ট্রণর জনয 
নপ্ররণ কষ্ট্ররষ্ট্রে। এর মষ্ট্রিয র্িনটি ঘটনা ননর্িবাচক প্রমার্ণি হষ্ট্রেষ্ট্রে, যর্দও চারটি ফলাফল এখনও 
মুলিুর্ব রষ্ট্রেষ্ট্রে। CDC-নি িাষ্ট্রদর পরীক্ষা করার জনয এই চার বযর্ক্তষ্ট্রক আলাদা অ্বস্থ্াে রাখা 
হষ্ট্রেষ্ট্রে।  
  
"যর্দও র্বষ্ট্রেষজ্ঞরা এখনও র্বশ্বাস কষ্ট্ররন নয এই ননাষ্ট্রভল কষ্ট্ররানাভাইরাস সংিমষ্ট্রণর ঝুুঁ র্ক বিি মাষ্ট্রন 
র্নউ ইেষ্ট্রকি  িুলনামূলক কম রষ্ট্রেষ্ট্রে, আর্ম চাই নয সমস্ত র্নউ ইেকি বাসী জানকু নয আমরা প্রস্তুি 
রষ্ট্রের্ে এবং মানুষষ্ট্রক অ্বর্হি ও সুরর্ক্ষি রাখষ্ট্রি প্রষ্ট্রোজনীে সকল পদষ্ট্রক্ষপ গ্রহণ করা চার্লষ্ট্রে 
যার্ি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আর্ম স্বাস্থ্য অ্র্িদপ্তর এবং অ্নযানয রাজয সংস্থ্াষ্ট্রক CDC, র্বশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থ্া (World Health Organization), আমাষ্ট্রদর স্থ্ানীে এবং রােীে সরকাষ্ট্ররর অ্ংেীদারষ্ট্রদর 
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সাষ্ট্রে এবং র্নউ ইেষ্ট্রকি র স্বাস্থ্যষ্ট্রসবা সরবরাহকারীষ্ট্রদর সাষ্ট্রে র্নর্বড়ভাষ্ট্রব কাজ চার্লষ্ট্রে যাওোর জনয 
র্নষ্ট্রদিে র্দষ্ট্রের্ে যাষ্ট্রি আমরা এই পর্রর্স্থ্র্িষ্ট্রি এর্গষ্ট্রে োকষ্ট্রি পার্র।"  
  
ভ্রমণকারীরা এই সপ্তাষ্ট্রহ চীষ্ট্রনর চন্দ্র নববষি উদযাপন কষ্ট্রর মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে র্ফষ্ট্রর আসার প্রিযাোর 
সাষ্ট্রে সাষ্ট্রে DOH র্নউ ইেকি  এবং র্নউ জার্সির বন্দর কিতি পষ্ট্রক্ষর সাষ্ট্রে ভাইরাষ্ট্রসর র্বষষ্ট্রে চারটি 
বন্দর কিতি পক্ষ আন্তজি ার্িক র্বমানবন্দষ্ট্রর বহুভার্ষক র্চহ্ন নদোর জনয কাজ শুরু কষ্ট্ররষ্ট্রে। DOH 
পািাল নরষ্ট্রল এবং বাসগুর্লষ্ট্রি িষ্ট্রেযর সংষ্ট্রকি রাখষ্ট্রি নমষ্ট্ররাপর্লটন পর্রবহন কিতি পষ্ট্রক্ষর 
(Metropolitan Transportation Authority) সাষ্ট্রেও কাজ করষ্ট্রে।  
  
ননাষ্ট্রভল কষ্ট্ররানাভাইরাস সম্পষ্ট্রকি  িেয পাওো যাষ্ট্রব এখাষ্ট্রন।  
  
শুিবাষ্ট্রর, রাজয স্বাস্থ্য অ্র্িদপ্তর র্নউ ইেষ্ট্রকি র কষ্ট্রলজ ও র্বশ্বর্বদযালে নেষ্ট্রক 400-এরও নবর্ে 
অ্ংেগ্রহণকারীষ্ট্রদর র্নষ্ট্রে কষ্ট্ররানাভাইরাস সম্পর্কি ি একটি িেযবহুল ওষ্ট্রের্বনার অ্নুর্িি কষ্ট্ররর্েল, 
নযখাষ্ট্রন অ্ষ্ট্রনক আন্তজি ার্িক োত্র এবং র্েক্ষক র্েষ্ট্রলন। DOH এই সপ্তাষ্ট্রহ র্েক্ষােীষ্ট্রদর র্দকর্নষ্ট্রদিেনা 
র্বষেক বািি া র্দষ্ট্রব এই ভাইরাষ্ট্রসর বযাপাষ্ট্রর, র্কভাষ্ট্রব এটিষ্ট্রক প্রর্িষ্ট্ররাি করা যাে এবং র্কভাষ্ট্রব এটি 
েড়াে নস সম্পষ্ট্রকি । এোড়াও DOH ইর্িমষ্ট্রিয হাসপািাল এবং স্থ্ানীে স্বাস্থ্যষ্ট্রসবা সরবরাহকারীষ্ট্রদর 
জনয একার্িক িেযবহুল ওষ্ট্রের্বনার আষ্ট্রোজন কষ্ট্ররষ্ট্রে।  
  
গি সপ্তাষ্ট্রহ স্বাস্থ্য অ্র্িদপ্তর জার্র কষ্ট্ররষ্ট্রে র্নষ্ট্রদিেনা স্বাস্থ্যষ্ট্রসবা সরবরাহকারী, নহলেষ্ট্রকোর 
ফযার্সর্লটিস, র্ির্নকাল লযাবষ্ট্ররটর্রস এবং স্থ্ানীে স্বাস্থ্য র্বভাগগুর্লষ্ট্রি প্রাদভুি াব সম্পষ্ট্রকি  সবিষ্ট্রেষ িেয 
সরবরাহ করার এবং নকানও নরাগী যর্দ ননাষ্ট্রভল কষ্ট্ররানাভাইরাষ্ট্রসর সাষ্ট্রে সামঞ্জসযপণূি লক্ষণগুর্ল 
অ্নুভব কষ্ট্রর যার চীষ্ট্রনর উহাষ্ট্রন ভ্রমষ্ট্রণর ইর্িহাস রষ্ট্রেষ্ট্রে, নযখাষ্ট্রন কষ্ট্ররানাভাইরাষ্ট্রসর উদ্ভব, বা এই 
ননাষ্ট্রভল কষ্ট্ররানাভাইরাস সম্পষ্ট্রকি  িদন্তািীন একজন বযর্ক্তর সংস্পষ্ট্রেি এষ্ট্রসর্েষ্ট্রলন িষ্ট্রব যোযে 
নপ্রাষ্ট্রটাকলগুর্ল র্নর্িি হষ্ট্রি িা র্নর্িি করা হষ্ট্রব।  
  
গি সপ্তাষ্ট্রহর স্বাস্থ্য র্নষ্ট্রদি র্েকা চীষ্ট্রনর উহান নেষ্ট্রক আসা যাত্রীষ্ট্রদর জনয জন এফ নকষ্ট্রনর্ি আন্তজি ার্িক 
র্বমানবন্দষ্ট্রর একটি CDC-র ননিত ত্বািীন এোরষ্ট্রপাটি  এর্ি র্ির্নং নপ্রাগ্রাষ্ট্রমর সাষ্ট্রে একষ্ট্রত্র সূর্চি হে। 
চীনা কমিকিি ারা িাষ্ট্রদর আন্তজি ার্িক র্বমানবন্দর সহ উহান এবং প্রষ্ট্রদষ্ট্রের অ্নযানয েহষ্ট্রর এবং িার 
বাইষ্ট্রর পর্রবহন বন্ধ কষ্ট্ররষ্ট্রেন। DOH, নপাটি  অ্ের্রটি এবং র্নউইেকি  র্সটি নহলে র্িপাটি ষ্ট্রমন্ট 
CDC-র সাষ্ট্রে সহষ্ট্রযার্গিামূলকভাষ্ট্রব কাজ করষ্ট্রি োকষ্ট্রব িাষ্ট্রদর ভ্রমণ র্ির্নং প্রর্িো র্ববর্িি ি 
হওোর সাষ্ট্রে সাষ্ট্রে। আজ অ্বর্ি, জন এফ নকষ্ট্রনর্িষ্ট্রি (John F. Kennedy International 
Airport, JFK) CDC-ননিত ত্বািীন যাত্রী েনাক্তকরষ্ট্রণর ফলস্বরূপ নকানও যাত্রীর অ্র্িকির মূলযােন 
প্রষ্ট্রোজন হের্ন। সব আন্তজি ার্িক ভ্রমষ্ট্রণর জনয আরও সষ্ট্রচিনিা বাড়াষ্ট্রি গভনির কুওষ্ট্রমা বন্দর 
কিতি পক্ষষ্ট্রক র্নষ্ট্রদিে র্দষ্ট্রেষ্ট্রেন চারটি নপাটি  অ্ের্রটি আন্তজি ার্িক র্বমানবন্দষ্ট্ররর প্রষ্ট্রিযকটিষ্ট্রি িেযমূলক 
সংষ্ট্রকি নপাস্ট করষ্ট্রি।  
  
বর্উ ইযকন  রাম্বযের স্বাস্থ্ে বিষযক কবমের্ার ডা. িাওযাডন  যকুার িম্বলর্, "আমরা সমস্ত র্নউ 
ইেকি বাসীষ্ট্রক অ্সুস্থ্িার র্বরুষ্ট্রে স্বাভার্বক সিকি িা অ্বলম্বন করার জনয উৎসার্হি করর্ে, নযমন 
র্নের্মি হাি নিাো এবং অ্সুস্থ্ বযর্ক্তষ্ট্রদর সাষ্ট্রে ঘর্নি নযাগাষ্ট্রযাগ এড়াষ্ট্রনা। আমরা CDC-নি 
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আমাষ্ট্রদর অ্ংেীদারষ্ট্রদর সাষ্ট্রে কাজ চার্লষ্ট্রে যাব এবং র্নউ ইেকি বাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা র্নর্িি করষ্ট্রি নয 
নকানও প্রষ্ট্রোজষ্ট্রন সহােিা করষ্ট্রি প্রস্তুি আর্ে।"  
  
এই নষ্ট্রভল কষ্ট্ররাভাইরাষ্ট্রসর উপসষ্ট্রগির অ্ন্তভুি ক্ত হষ্ট্রি পাষ্ট্রর:  

• নাক র্দষ্ট্রে জল পড়া  
• মাোবযো  
• কার্ে  
• গলা বযো  
• জ্বর  

  
CDC বযার্ক্তষ্ট্রদর সুপার্রে কষ্ট্রর নয চীষ্ট্রনর উহাষ্ট্রন, সমস্ত অ্ষ্ট্রযৌর্ক্তক ভ্রমণ এর্ড়ষ্ট্রে চলষ্ট্রি, িষ্ট্রব যারা 
এখনও উহান ভ্রমষ্ট্রণর পর্রকল্পনা করষ্ট্রেন এবং যারা নসই েহর নেষ্ট্রক সম্প্রর্ি র্ফষ্ট্রর এষ্ট্রসষ্ট্রেন এবং 
উপষ্ট্ররর লক্ষণগুর্ল অ্নভুব করষ্ট্রি পাষ্ট্ররন িাষ্ট্রদর জনয র্নর্দিষ্ট িেয সরবরাহ কষ্ট্ররষ্ট্রে।  
  
এই নষ্ট্রভল কষ্ট্ররাভাইরাষ্ট্রসর জনয বিি মাষ্ট্রন নকান টিকা না োকষ্ট্রলও, প্রার্িযর্হক রক্ষণাত্মক পদষ্ট্রক্ষপ 
এটি এবং অ্নযানয শ্বসন সংিান্ত ভাইরাস ের্ড়ষ্ট্রে পড়া বন্ধ করষ্ট্রি পাষ্ট্রর, যার মষ্ট্রিয রষ্ট্রেষ্ট্রে:  

• অ্ন্তি 20 নসষ্ট্রকষ্ট্রের জনয সাবান এবং জল র্দষ্ট্রে প্রােই হাি নিাষ্ট্রবন। যর্দ সাবান এবং 
জল না পাওো যাে, িাহষ্ট্রল অ্যালষ্ট্রকাহল র্ভর্িক হযাে সযার্নটাইজার বযবহার করুন।  

• নচাখ, নাক, মুখ না-নিাো হাি র্দষ্ট্রে নোুঁষ্ট্রবন না।  
• অ্সুস্থ্ বযর্ক্তষ্ট্রদর সাষ্ট্রে ঘর্নি নযাগাষ্ট্রযাগ এর্ড়ষ্ট্রে চলনু।  
• অ্সুস্থ্ হষ্ট্রল বার্ড়ষ্ট্রি োকুন।  
• আপনার কার্ে বা হাুঁর্চ টিসুয র্দষ্ট্রে ঢাকুন, িারপর টিসুযটি আবজি নাে নফষ্ট্রল র্দন।  
• প্রােেই স্পেি করা হে এমন বস্তু এবং পতিিল পর্রষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত রাখুন।  
• নয সকল বযর্ক্ত উপসগি অ্নুভব করষ্ট্রেন এবং হেষ্ট্রিা উষ্ট্রেষ্ট্রগর এলাকাে ভ্রমণ কষ্ট্ররষ্ট্রেন, 

অ্েবা কাষ্ট্ররা সংস্পষ্ট্রেি এষ্ট্রসষ্ট্রেন র্যর্ন এই এলাকাে ভ্রমণ কষ্ট্ররষ্ট্রেন, িাষ্ট্রদর উর্চৎ িাষ্ট্রদর 
স্বাস্থ্য পর্রচযিা প্রদানকারীষ্ট্রক আষ্ট্রগ কল করা িাষ্ট্রদর কাষ্ট্রে র্চর্কৎসার জনয উপর্স্থ্ি হওোর 
আষ্ট্রগ।  
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