
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বে আরও একজর্ বর্উ ইয়কন িােীেহ মমাট 10 জর্ বিবিত 
হম্বয়ম্বের্ এই মম্বমন আপম্বেট প্রদার্ কম্বরম্বের্  

  
মরাগ বর্য়ন্ত্রণ ও প্রবতম্বরাধ মকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) মেম্বক 
পাওয়া িারটি র্মুর্ায় মর্ম্বগটিভ ফলাফল পাওয়া মগম্বে,বতর্টির ফলাফল এখম্বর্া পাওয়া যায়বর্  

  
এখর্ও পযনন্ত বর্উইয়কন  মেম্বট আক্রান্ত হওয়ার বর্বিত মকাম্বর্া ঘটর্া পাওয়া যায়বর্  

  
গভর্নর মেম্বটর স্বাস্থ্ে দপ্তরম্বক বর্বিড়ভাম্বি পযনম্বিক্ষণ ও প্রস্তুবত িাবলম্বয় যাওয়ার বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেমে র্মভল র্মরার্াভাইরাস-এর পরীক্ষার পনরনিনি 
সম্পমর্ন  আপমেে স্ট াষণা র্মরমের্। আজ পর্নন্ত, নর্উইয়র্ন  স্টেমের স্বািয দপ্তর স্টরাগ নর্য়ন্ত্রণ ও 
প্রনিমরাধ স্টর্মে (CDC) 10 জর্ ব্যনির র্মুর্া পরীক্ষার জর্য স্টপ্ররণ র্মরমে স্টর্খামর্ সািটি 
স্টর্মগটিভ ব্মল প্রমানণি হময়মে এব্ং নির্টির ফলাফল এখমর্া পাওয়া র্ায়নর্। এখর্ও পর্নন্ত, 
নর্উইয়র্ন  স্টেমে আক্রান্ত হওয়ার নর্নিি স্টর্ামর্া  ের্া পাওয়া র্ায়নর্।  
  
"এই র্মভল র্মরার্াভাইরাস-এর নব্স্তারমর্  নর্ষ্ঠভামব্ পর্নমব্ক্ষণ র্রার পাশাপানশ, আনম আমামদর 
স্বািয দপ্তরমর্ আমামদর িার্ীয় সম্প্রদায়, স্বািযমসব্া সরব্রাহর্ারী, র্মলজ, নব্শ্বনব্দযালয় এব্ং নর্উ 
ইয়মর্ন র স্টর্াম্পানর্গুমলামর্ চায়র্ায় অ্ব্িার্ ব্া ব্যব্সাময়র স্বার্নসমূহ নব্ষময় স্টর্াগামর্াগ এব্ং আপমেে 
প্রদার্ চানলময় র্াওয়ার জর্য নর্মদনশর্া নদময়নে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন ব্াসীর প্রনি 
আমার ব্ািন া হল: এই র্মরার্ভাইরাসমর্ গুরুত্ব সহর্ামর গ্রহণ র্রুর্, র্র্ার্র্ সির্ন িা অ্ব্লম্বর্ 
র্রুর্, অ্ব্নহি র্াকুর্, িমব্ আমামদর স্বািয দপ্তর (Health Department) এব্ং এই প্রশাসর্ প্রস্তুি 
এব্ং তিনর ব্মল আত্মনব্শ্বাসীও র্াকুর্।"  
 
স্বািয দপ্তর নর্উইয়মর্ন র র্মলজ এব্ং নব্শ্বনব্দযালয়গুমলামি, র্ার মমধয অ্মর্র্গুমলামিই চীর্ স্টর্মর্ 
আসা আন্তজন ানির্ নশক্ষার্ীরা রময়মে, নদর্নর্মদনশর্া প্রদার্ র্মর চমলমে, নর্ভামব্ ভাইরাস শর্াি র্রমি 
পারা র্ায়, নর্ভামব্ নশক্ষার্ীমদর আপমেে র্রা র্ায় এব্ং প্রনিমরামধর পদমক্ষমপর অ্গ্রগনিমি সহায়িা 
র্রা র্ায় স্টস সম্পমর্ন ।  
  
স্টর্ামভল র্মরার্াভাইরাস সম্পমর্ন  ির্য পাওয়া র্ামব্ এখামর্।  

https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/#_blank


 

 

  
বর্উ ইয়কন  মেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ো. হাওয়ােন  জকুার িম্বলর্, "আমরা সমস্ত নর্উ 
ইয়র্ন ব্াসীমর্ অ্সুিিার নব্রুমে স্বাভানব্র্ সির্ন িা অ্ব্লম্বর্ র্রার জর্য উৎসানহি র্রনে, স্টর্মর্ 
নর্য়নমি হাি স্টধায়া এব্ং অ্সুি ব্যনিমদর সামর্  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্াগ এডামর্া। CDC-স্টি আমামদর 
অ্ংশীদার এব্ং স্টেে জমুড আমরা র্াজ চানলময় র্াব্ এব্ং নর্উ ইয়র্ন ব্াসীর সুস্বািয নর্নিি র্রার 
উমেমশয স্টর্মর্ামর্া প্রময়াজমর্ সহায়িা র্রমি প্রস্তুি রময়নে।"  
  
এই র্মভল র্মরাভাইরামসর উপসমগনর অ্ন্তভুন ি হমি পামর:  

• র্ানশ  
• গলা ব্যর্া  
• জ্বর  

  
এই র্মভল র্মরাভাইরামসর জর্য ব্িন মামর্ স্টর্ার্ টির্া র্া র্ার্মলও, প্রানিযনহর্ রক্ষণাত্মর্ পদমক্ষপ 
এটি এব্ং অ্র্যার্য শ্বসর্ সংক্রান্ত ভাইরাস েনডময় পডা ব্ন্ধ র্রমি পামর, র্ার মমধয রময়মে:  

• অ্ন্তি 20 স্টসমর্মের জর্য সাব্ার্ এব্ং জল নদময় প্রায়ই হাি স্টধামব্র্। র্নদ সাব্ার্ 
এব্ং জল র্া পাওয়া র্ায়, িাহমল অ্যালমর্াহল নভনির্ হযাে সযানর্োইজার ব্যব্হার 
র্রুর্।  

• স্টচাখ, র্ার্, মুখ র্া-স্টধায়া হাি নদময় স্টোোঁমব্র্ র্া।  
• অ্সুি ব্যনিমদর সামর্  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্াগ এনডময় চলরু্।  
• অ্সুি হমল ব্ানডমি র্াকুর্।  
• আপর্ার র্ানশ ব্া হাোঁনচ টিসুয নদময় ঢাকুর্, িারপর টিসুযটি আব্জন র্ায় স্টফমল নদর্।  
• প্রায়শই স্পশন র্রা হয় এমর্ ব্স্তু এব্ং পৃষ্ঠিল পনরষ্কার এব্ং জীব্াণুমুি রাখুর্।  
• স্টর্ সর্ল ব্যনি উপসগন অ্র্ুভব্ র্রমের্ এব্ং হয়মিা উমেমগর এলার্ায় ভ্রমণ 

র্মরমের্, অ্র্ব্া র্ামরা সংস্পমশন এমসমের্ নর্নর্ এই এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, িামদর 
উনচৎ িামদর স্বািয পনরচর্না প্রদার্র্ারীমর্ আমগ র্ল র্রা িামদর র্ামে নচনর্ৎসার 
জর্য উপনিি হওয়ার আমগ।  

  
র্িুর্ র্মরার্াভাইরামসর নব্রুমে নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের অ্ব্যাহি প্রনিনক্রয়া নব্ষময় আমরা িমর্যর জর্য 
স্টদখুর্:  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-update-novel-coronavirus-
two-more-new-yorkers-identified-testing-bringing  
  
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-states-continued-
response-novel-coronavirus-three-more-individuals-are  
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-state-response-first-two-
confirmed-cases-novel-coronavirus-united  
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