
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র পাাঁচটি ককাম্পাবর্ম্বক কেম্বের চাবিদা অর্ুযায়ী COVID-19 সম্পবকন ত 
সরঞ্জাম ও রসদ উৎপাদর্ শুরু করার ক াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
কেে জমু্বে উৎপাদর্কারীম্বদর কদওয়া প্রম্বণাদর্ায় 2 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার দ্রুত ও জীির্ 

রক্ষাকারী বচবকৎসা পম্বণে আম্বরা বর্রাপদ অোম্বেস প্রদার্ করম্বি এিং র্তুর্ কমনসংস্থার্ ততবর 
করম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  কেে গুরুত্বপণূন সরিরাি উৎপাদম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন র 36টি ককাম্পাবর্ম্বক 20 বমবলয়র্ 
মাবকন র্ ডলাম্বররও কিবে ক াষণা কম্বরম্বে; ককাম্পাবর্গুবল সবিবলতভাম্বি 3,500 কমনসংস্থার্ ততবর 

পরু্রুদ্ধার করম্বত পাম্বর  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে চারটি অ্তিতরক্ত তর্উ ইয়কন  ঘকাম্পাতর্ ও 
একটি ঘকাম্পাতর্ োরা পূমবন ঘেট সহায়িা ঘপময়মে িামের COVID-19 মহামাতর ঘমাকামবলায় 
প্রময়াজর্ীয় সরবরাহ উৎপােমর্র জর্য ঘেট সহায়িায় প্রায় 2 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার প্রোর্ করা 
হমব। এই অ্র্ুোর্ িহতবল সরবরাহ শৃঙ্খল সমসযার কারমণ পণয  াটতি েরূ করমি সাহােয করমব 
ো র্যােযহীর্ মূলয অ্র্ুশীলমর্র তেমক তর্ময় ঘেমি পামর। এই ঘকাম্পাতর্গুতল র্িুর্ কমনসংস্থার্ ও 
বাজামরর সুমোগ তিতর করার সময় ঘেমটর উৎপাের্ ক্ষমিা বৃতি করমব। এখর্ পেনন্ত, চলমার্ 
প্রতিতিয়া ও পুর্রুিার প্রমচষ্টার জর্য অ্িযাবশযকীয় সরবরামহর জর্য িামের বযবসাময়র লাইর্ ও 
তপভটমক পুর্ঃতর্মনাণ করমি তর্উ ইয়কন  ঘেট 36টি ঘোগয তর্উ ইয়কন  তভতিক ঘকাম্পাতর্মক 20 
তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার অ্র্ুোমর্র ঘ াষণা কমরমে। এই 36টি ঘকাম্পাতর্ সতিতলিভামব 3,500 
কমনসংস্থার্ তিতর করমব এবং বজায় রাখমব।  
  
"COVID-19 মহামাতর আমামের ঘেমশর তচতকৎসা সরবরাহ শৃঙ্খমল গুরুির তবষয় প্রকাশ কমরমে 
এবং আমরা তবমেমশ প্রতিদ্বতিিা করমি এবং এই জীবর্ রক্ষাকারী পমণযর জর্য অ্তিতরক্ত মূলয তেমি 
বাধ্য হময়তে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা তশমখতে ঘে এই সংস্থার্গুমলা েুক্তরামে উৎপাের্ 
করা প্রময়াজর্ এবং আমরা তর্উ ইয়মকন  আমামের প্রময়াজর্ীয় অ্বকাঠামমা তর্মনামণর পেমক্ষপ গ্রহণ 
করতে োমি স্থার্ীয় ঘকাম্পাতর্গুমলামক চাকতরর সুমোগ তিতর করমি সহায়িা কমর আমামের 
ভতবষযমির সংকটগুতলর জর্য প্রস্তুি রামখ।"  
  
"আমামের ঘেশ একটি তবতিক মহামাতরর জর্য অ্প্রস্তুি তেল েখর্ এটি 2020 সামলর শুরুমি আমস 
এবং বযতক্তগি প্রতিরক্ষামলূক সরঞ্জামমর ঘখাোঁমজ তর্উ ইয়কন  ঘেটমক ঘেমে ঘেওয়া হয়," কলফম্বের্োন্ট 



 

 

গভর্নর কোবি কিাচুল িম্বলর্। "আমরা গুরুত্বপুণন তচতকৎসা সরঞ্জামমর অ্ভযন্তরীণ উৎপাের্মক সমর্নর্ 
করমি ঘপমর গতবনি ো শুধ্ুমাত্র জীবর্ বাোঁচামব র্া এবং তবমেশী পমণযর উপর তর্ভন রশীলিা কমামব 
র্া, একই সামর্ স্থার্ীয় চাকতর বজায় রাখমব এবং তর্উ ইয়কন  ঘেট ঘকাম্পাতর্গুমলামক সহায়িা 
করমব।"  
  
মাচন  মামস, গভর্নর কুওমমা তর্উ ইয়কন  তভতিক অ্পামরশর্সহ ঘকাম্পাতর্গুমলামক অ্র্ুমমাতেি 
COVID-19-এর গুরুত্বপূণন সরঞ্জামাতে, ঘেমর্- ঘভতিমলটর, ঘটে তকট ও বযতক্তগি প্রতিরক্ষামূলক 
সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE)এর মি উৎপাের্ লাইর্ পুর্রায় চালু করমি 
বমলর্। ঘকাম্পাতর্ অ্র্যার্য পমণযর মমধ্য N95 ঘরসতপমরটর, সাতজন কযাল মাস্ক, গাউর্ ও ঘেস তশল্ড 
তিতর কমর। 30 জলুাই, 2020 িাতরমখ গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 15 ঘম, 2020 িাতরমখ 
এম্পায়ার ঘেট ঘডমভলপমমি (Empire State Development ) কিৃন ক ঘ াতষি 8টি ঘকাম্পাতর্ 
োোও COVID-19 মহামাতর ঘমাকামবলায় প্রময়াজর্ীয় সরবরাহ উৎপােমর্র জর্য তর্উ ইয়মকন র 12টি 
ঘকাম্পাতর্ ঘেমটর কাে ঘর্মক সহায়িা ঘপময়মে। 23 অ্মটাবর, 2020 িাতরমখ গভর্নর কুওমমা 
ঘ াষণা কমরর্ ঘে অ্তিতরক্ত 8টি তর্উ ইয়কন  ঘকাম্পাতর্ COVID-19 সম্পতকন ি সরঞ্জাম ও সরবরাহ 
উৎপাের্ শুরু করার জর্য সহায়িা ঘপময়মে। এই কমনসূতচটি এমর্ভামব পতরকতিি করা হময়মে োমি 
তর্উ ইয়কন  ঘেমটর স্বাস্থয ঘসবাোর্কারী েযাতসতলটিগুমলা চাতহবামাত্র বযতক্তগি প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম 
(Personal Protective Equipment, PPE) ঘপময় র্ামক।  
  
গুরুত্বপূণন তচতকৎসা সরবরাহ এবং তডভাইমসর অ্ভযন্তরীণ উৎপাের্ আরও উন্নীি করমি এবং তবমেশী 
পমণযর উপর তর্ভন রশীলিা কমামি, গভর্নর কুওমমা িার 2021 সামলর পুর্ঃপতরকির্া | পুর্তর্নমনাণ | 
এমজন্ডা পুর্র্নবীকরণ -এর অ্ংশ তহমসমব আমমতরকার তিতর বযতক্তগি প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম 
(Personal Protective Equipment, PPE) এবং তচতকৎসা সরবরাহ ঘকর্ামক অ্গ্রাতধ্কার 
তেমি তচতকৎসা সরবরাহ আইমর্র প্রস্তাব কমরমের্। এই র্িুর্ র্ীতি আগামী বেরগুমলামি এই খামির 
স্বাস্থয ও তর্ভন রমোগযিা তর্তিি করার সময় স্থার্ীয় কমনসংস্থার্ সৃতষ্ট এবং ধ্মর রাখমি সাহােয 
করমব।  
  
এম্পায়ার কেে কডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, কপ্রবসম্বডন্ট ও 
মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক গােন লার িম্বলর্, "তর্উ ইয়কন  ঘেট তবমির অ্মর্ক 
উদ্ভাবর্ী ঘকাম্পাতর্র বাসস্থার্। এই বযবসায়গুতলর জর্য ESD-এর সহায়িা ঘকবল কমরার্াভাইরাসমক 
ঘমাকামবলার প্রমচষ্টামক সহায়িা করমি তর্উ ইয়কন  তশমির জর্য গভর্নর কুওমমার আহ্বামর্র জবাব 
ঘেয় র্া বরং ঘেমটর উৎপাের্ ঘক্ষত্রমক প্রস্তুি করমে ো দ্রুি র্িুর্ বাজামরর সুমোমগর সামর্ 
মাতর্ময় তর্মি পামর এবং আমরা পুর্রায় ঘখালা ও ঘেটবযাপী বৃতির সামর্ সামর্ িার স্মাটন  প্রবৃতির 
ঘরকডন  অ্বযাহি রাখমি পামর।"  
  
1 অোম্বেবলম্বয় - 500,000 মাবকন র্ ডলার - বর্উ ইয়কন  বসটি - 1 অ্যামটতলময় (1 Atelier) তর্উ 
ইয়কন  শহমরর হযান্ডবযাগ তর্মনািা। মাচন  মামস েখর্ মহামাতরটি শহরটিমি আ াি হামর্, সংস্থার প্রধ্ার্ 
তর্বনাহী কমনকিন া তসিান্ত তর্ময়তেমলর্ ঘে তচতকৎসক সম্প্রোয়মক িামের প্রময়াজর্ীয় PPE ঘপমি 
সহায়িা করা প্রময়াজর্ এবং একই সামর্ িার 60 জর্ কমনচারীমের তর্েুক্ত করা হমব ো িারা 

https://esd.ny.gov/sourcing-covid-19-products-nys#_blank
https://esd.ny.gov/esd-media-center/press-releases/4-million-awarded-companies-covid-19-supplies
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-additional-new-york-companies-start-producing-covid-19-related
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-outlines-2021-agenda-reimagine-rebuild-renew


 

 

জার্ি ঘে িা কঠির্ সমময় হমব। এই অ্র্ুোমর্র সহায়িায় 1 অ্যামটতলময় তচতকৎসা সম্প্রোময়র জর্য 
N95 িাস-প্রিাস তর্মি স্থার্ান্ততরি হর্ এবং আশা কমরর্ ঘে আগামী বেমরর শুরুমি র্যাশর্াল 
ইর্তেটিউট ের অ্কুমপশর্াল ঘসেটি অ্যান্ড ঘহলর্ (National Institute for Occupational Safety 
and Health) এর অ্র্ুমমাের্ হমব। 1 অ্যামটতলময় প্রার্তমকভামব 250,000টি N95 ঘরতিমরটর 
উৎপাের্ করমি প্রতিশ্রুতিবি।  
  
এম্বরা কিলি ককয়ার US LLC - 800,000 মাবকন র্ ডলার - বমড িাডসর্ - এমরা ঘহলর্ ঘকয়ার 
একটি তবতিক স্বাস্থযমসবা সরবরাহ প্রস্তুিকারক ও পতরমবশক। ঘকাম্পাতর্ িার তবেযমার্ সতুবধ্া 
ঘবািল হযান্ড সযাতর্টাইজার ও িার কমিইর্ামরর জর্য প্লাতেক ঘবািল ও পাম্পসমূহ উৎপােমর্ িার 
তবেযমার্ সুতবধ্া প্রসাতরি করমব। রয্াম্প আপ েন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম এবং কাোঁচামাল িয় অ্ন্তভুন ক্ত 
করমব। সমূ্পণন উৎপােমর্, এমরা ঘহলর্মকয়ার প্রতি সপ্তামহ 200,000 ইউতর্ট হযান্ড সযাতর্টাইজার 
উৎপাের্ করমব। ঘকাম্পাতর্র রকলযান্ড কাউতি সতুবধ্ায় হযান্ড সযাতর্টাইজার বযাতচং এবং তমশ্রণ 
আর্ার জর্য এটি একটি বৃহির পতরকির্ার প্রর্ম পেনায়। এই প্রকমি 2.1 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার 
তবতর্ময়াগ এবং 10টি র্িুর্ কমনসংস্থার্ পণূন ক্ষমিায় ঘপ োঁোমর্ার জর্য অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব।  
  
ARX সাম্বয়ম্বেস- 200,000 মাবকন র্ ডলার - ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  - ARX সাময়মেস (ARX 
Sciences) 2019 সামল প্রতিতিি হয় এবং পতিম তর্উ ইয়মকন  এর সের েপ্তর হয়। ঘকাম্পাতর্ 
ইর্-তভমরা ডায়াগর্তেক বযবহামরর জর্য তরএমজিসমূহ র্কশা, উন্নয়র্ এবং উৎপাের্ কমর। ARX 
সাময়মেস ও তিতর্কযাল গমবষকমের বযবহামরর জর্য ঘবশ তকেু তজব রাসায়তর্ক প্রোর্ কমর। 
ঘকাম্পাতর্টি সেলভামব একটি COVID-19 অ্র্ুোমর্র জর্য আমবের্ কমর ভাইরাল রােমপাটন  
তমতডয়াম বা VTM উৎপাের্ শুরু করার জর্য এবং ঘকাম্পাতর্ 250,000 ইউতর্ট উৎপাের্ করমব, 
পতিম তর্উ ইয়মকন  িার উৎপাের্ ঘকমে 20টি র্িুর্ কমনসংস্থার্ সতৃষ্ট করমব।  
  
িম্বডন র্ মোর্ুফোকচাবরং - 46,000 মাবকন র্ ডলার - বর্উ ইয়কন  বসটি - বমডন র্ মযার্ুেযাকচাতরং 
(Borden Manufacturing) হাসপািামলর সরঞ্জাম ঘেমর্ তডসমপামজবল তকউতবকল পেন া এবং 
তচতকৎসা বজন য বযাগ তিতর কমর। ঘকাম্পাতর্ ঘলমভল 1 তডসমপামজবল হাসপািাল গাউর্ ও 
তডসমপামজবল মাস্ক উৎপােমর্ িার সতুবধ্া পুর্রায় টুল করার জর্য একটি অ্র্েুার্ পামে। রয্াম্প- 
আপ এর মমধ্য র্াকমব েন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম িয়, কাোঁচামাল এবং চারজর্ র্িুর্ কমী তর্ময়াগ। প্রায় 
166,000 মাতকন র্ ডলামরর এই প্রকমির েমল বমডন র্ প্রতি সপ্তামহ 365 টি মাস্ক এবং 3,276টি 
গাউর্ উৎপাের্ করমি পারমব, ো প্রর্ম 90 তেমর্র সময়কামল ঘমাট 46,800 ইউতর্ট। ঘকাম্পাতর্ 
অ্তর্তেনষ্টকামলর জর্য গাউর্ ও মাস্ক উৎপাের্ অ্বযাহি রাখার পতরকির্া কমরমে।  
  
কজম্বর্বসস বডসম্বপাম্বজিলস LLC - গ্রান্ট: 400,000 মাবকন র্ ডলার - কমািক ভোবল - (বিতীয় 
অর্ুদার্) - ঘজমর্তসস তডসমপামজবলস (Genesis Disposables) NY এর ফ্রাঙ্কমোমটন  অ্বতস্থি 
একটি তবতচত্রযময় গ্রাহক  াোঁটির জর্য তডসমপামজবল ঘপাশাক ও আর্ুষাতিক উৎপাের্ কমর আসমে। 
ঘকাম্পাতর্টি কাোঁচামালগুতলর তবসৃ্তি পতরসর বহর্ কমর ো দ্রুি ঘশষ পণযগুতলমি রূপান্ততরি হমি 
পামর, এটি বযতিিমী  ুমর োোঁোমর্ার সময় সরবরাহ করমি সক্ষম কমর। ঘজমর্তসস তডসমপামজবলস 
(Genesis Disposables) িার বিন মার্ উৎপাের্ ঘকমে ক্ষমিায় ঘপ োঁমেমে এবং উৎপাের্ বতৃির 



 

 

জর্য একটি বৃহির সতুবধ্া এবং ঘমতশর্ এবং উৎপাের্ সরঞ্জাম িয় করমি চাইমে। প্রকিটি প্রর্ম 1 
ও ঘলমভল 2 আইমসামলশর্ গাউর্গুতলর উৎপাের্ এক মামস 100,000 এ প্রসাতরি করার জর্য 6.8 
তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার তবতর্ময়াগ তবতর্ময়াগ করমব, প্রর্ম বেমর 55টি কমনসংস্থার্ তিতর কমর 
িারপমর 2021 সামলর ঘশমষর তেমক মামস মামস 250,000 পেনন্ত উন্নীি হমব।  
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