
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্ম্বভল কম্বরাভাইরাস বর্ম্ব়ে বর্উ ই়েকন িাসীম্বের আপম্বেট কম্বরম্বের্ এিং 
সম্বেতর্তা িজা়ে রাখার জর্ে অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বের্ ফু্লম্ব়ের প্রভাি যখর্ অিোহত আম্বে  

  
বর্উ ই়েকন  রাম্বজে এখর্ অিবধ ককাম্বর্া বর্বিত কম্বরার্াভাইরাম্বসর েষৃ্টান্ত পাও়ো যা়েবর্  

  
লোিম্বরটবর কেম্বক বর্বিত করা ফু্লম্ব়ের ঘটর্া এিং হাসপাতাম্বল ভবতন  করার সংখো সাম্প্রবতক 

বরম্বপাম্বটন  কিম্ব়েই েম্বলম্বে  
 

আপর্ার কাোকাবে কযখাম্বর্ আপবর্ ফু্লম্ব়ের েট বর্ম্বত পারম্বির্ তা িার করুর্ এখাম্বর্, এিং 
আপর্ার এলাকা়ে ফু্লম্ব়ের ককস ট্র্োক করুর্ এখাম্বর্  

  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেমে র্মভল র্মরার্াভাইরাস-এর পরীক্ষার পনরনিনি 
সম্পমর্ন  আপমেে স্ট াষণা র্মরমের্। আজ পর্নন্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 22টি র্মরু্া পাঠামর্া হময়মে 
স্টসন্টার ফর নেনজজ র্মরাল অ্যান্ড নিমভর্শমর্ (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) পরীক্ষার জর্য। এর মমযয, 16টি স্টর্নিবাচর্ নহমসমব নফমর এমসমে। নর্উ ইয়র্ন  নসটি স্টেমর্ 
নির্টি র্মুর্া এবং নর্উ ইয়র্ন  নসটির বাইমর নর্উ ইয়র্ন  রামজযর নির্টি র্মরু্া এখমর্া অ্মীমাংনসি, 
র্া স্টমাে অ্নর্ষ্পানেি র্মরু্ার সংখযা নর্ময় এমসমে েয়টিমি। নর্উ ইয়র্ন  রামজয এখমর্া স্টর্ার্ও 
নর্নিি র্মভল র্মরার্াভাইরামসর  ের্া স্টর্ই।  
  
এোডাও, ফু্ল আক্রামন্তর সংখযা নর্ময় গভর্নর আপমেে জানর র্মরমের্, র্া স্টবমড চমলমে, এবং সর্ল 
নর্উ ইয়র্ন বাসীমের অ্র্ুমরায র্মরমের্ সপুানরশরৃ্ি সির্ন িা অ্বলম্বর্ র্রমি আমরা র্খর্ ফু্লময়র 
স্টমৌশমমর িবলিম িভামবর নেমর্ অ্গ্রসর হনি।  
 
"আমরা এ রামজয র্মভল র্মরাভাইরামসর নর্নিি স্টর্স র্া স্টপময় োর্মলও, এই নবপজ্জর্র্ ভাইরাস 
স্টেমর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমের রক্ষা র্রমি আমরা িনিটি িময়াজর্ীয় সির্ন িা অ্বলম্বর্ র্মর 
র্ানি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম নর্উ ইয়র্ন বাসীমের মমর্ র্নরময় নেমি চাই িামের 
র্মরাভাইরামসর স্টচময় ইর্ফু্লময়ঞ্জা ভাইরামসর সংস্পমশন আসার সম্ভাবর্া স্টবনশ, এবং উভময়র নবরুমে 
সবাইমর্ সুরনক্ষি োর্ার জর্য সাযারণ বুনের সাবযার্িা অ্বলম্বর্ র্রার অ্র্ুমরায জার্ানি, স্টর্মর্ 
নর্য়নমি হাি স্টযায়া এবং অ্সুি বযনিমের সমে  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্াগ এনডময় চলা।"  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=70d5750b-2cf34150-70d78c3e-000babd905ee-c9960461ee97afd6&q=1&e=b46e0608-4f8a-4fbc-9db3-dc5991d3f27c&u=https%3A%2F%2Fvaccinefinder.org%2F
https://nyshc.health.ny.gov/web/nyapd/new-york-state-flu-tracker


 

 

স্বািয েপ্তর (Department of Health) স্টফোমরল, রাজয ও িার্ীয় পর্নাময় িার অ্ংশীোরমের 
সামে  নর্ষ্ঠভামব র্াজ র্রমে এই ক্রমাগি নববিন র্শীল স্বািয সংক্রান্ত জরুরী অ্বিা নর্ময়। এখর্ 
র্খর্ মানর্ন র্ ফুে অ্যান্ড ড্রাগ অ্যােনমনর্মেশর্ (U.S. Food and Drug Administration) 
স্টসন্টার ফর নেনজজ র্মরাল অ্যান্ড নিমভর্শমর্র (Centers for Disease Control and 
Prevention) োয়গনর্নের্ স্টেে বযবহামরর জর্য রাজযমর্ অ্র্ুমনি নেময়মে, নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 
নেপােন মমন্ট অ্ব স্টহলমের (New York State Department of Health) ওয়ােমসায়ােন স্টসন্টার 
(Wadsworth Center) র্মরার্াভাইরাস স্টেনেং বাস্তবায়মর্র জর্য র্াজ র্রমে। ওয়ােমসায়ােন 
স্টসন্টার, র্া অ্সংখয জর্স্বািয জরুরী অ্বিার পুমরাভামগ আমে স্টর্মর্ স্টভনপং সম্পনর্ন ি অ্সুিিা, 
SARS এবং নসমেটির্ র্যার্ানবর্ময়ে, িামের পরীক্ষা শুরু র্রার আমগ সঠির্ র্াচাইর্রণ 
স্টিামোর্ল সম্পন্ন র্রমি হমব।  
 
সাম্প্রনির্ ইর্ফু্লময়ঞ্জা র্জরোনরর নরমপামেন  স্টেখা র্ামি, নর্উ ইয়র্ন  স্টেে জমুড স্টমৌসুমী ফু্লময়র 
সনক্রয়িা স্টবমড চমলমে, স্টর্খামর্ 62টি র্াউনন্টগুনলর মমযয অ্ন্তি এর্টি লযাব-নর্নিি  ের্া পাওয়া 
স্টগমে। অ্মটাবমর ফু্ল স্টমৌসমু শুরু হওয়ার পর স্টেমর্ িনি সপ্তামহ পরীক্ষাগার স্টেমর্ নর্নিি র্রা 
স্টফ্লযর স্টর্স এবং হাসপািামল ভনিন র্রার সংখযা স্টবমডমে চমলমে। সাযারণি অ্মটাবর স্টেমর্ স্টম 
মামসর মমযয ফু্ল স্টমৌসমু হয়, এবং 2019-20 স্টমৌসুমম এখর্ও পর্নন্ত নবসৃ্তি হওয়া বার্ী আমে।  
 
গি সপ্তামহ 1,889 জর্ নর্উ ইয়মর্ন র অ্নযবাসীমর্ লযাব-নর্নিি ইর্ফু্লময়ঞ্জা নর্ময় হাসপািামল ভনিন  
র্রা হময়নেল। এই মরসুমম, ফু্ল সম্পনর্ন ি হাসপািামল ভনিন র সংখযা 13,460টি। এোডাও, গি 
সপ্তামহ, 17,231টি পরীক্ষাগার স্টেমর্ নর্নিি র্রা ফু্ল স্টরামগর স্টর্স রাজয স্বািয েপ্তমর স্টেওয়া 
হময়নেল, র্া আমগর সপ্তামহর স্টচময় 15 শিাংশ স্টবনশ। এর্টি ফু্ল স্টমৌসুমম এর্ সপ্তামহর মমযয সব 
স্টচময় স্টবনশ লযাব-নর্নিি ইর্ফু্লময়ঞ্জার  ের্া  মেমে 2017-18 সামল, র্া 18,252টি।  
 
এই স্টমৌসুমম স্টমাে 89,597টি গমবষণাগার স্টেমর্ নর্নিি হওয়া  ের্া পাওয়া স্টগমে, নির্টি ফু্ল-
জনর্ি নশশুমৃিুযর  ের্া সহ। নর্উ ইয়র্ন  স্টেে ফু্ল ট্র্যার্ামর (New York State Flu Tracker) 
ইর্ফু্লময়ঞ্জা সনক্রয়িার স্টেো পাওয়া র্ায়। ফু্ল ট্র্যার্ার নর্উ ইয়র্ন  স্টেে স্টহলে র্ামর্টমরর (New 
York State Health Connector)-এর এর্টি েযাশমবােন  স্টর্টি িার্ীয়, আঞ্চনলর্ এবং স্টেে জমুড 
ইর্ফু্লময়ঞ্জার সনক্রয়িা সম্পমর্ন  সমময়াপমর্াগী িেয িোর্ র্মর।  
 
3রা জার্যু়ানরমি, স্বািয েপ্তর রাজযবযাপী অ্যােভাইজনর র্মরমে নর্উ ইয়র্ন  রাজয জমুড ফু্লময়র 
নক্রয়ার্লাপ র্াের্ীয়ভামব বৃনে পাওয়া সম্পমর্ন  স্বািযমসবা সরবরাহর্ারীমের সির্ন  র্রার জর্য।  
 
স্বাস্থ্ে েপ্তম্বরর কবমের্ার েঃ হাও়োেন  জমু্বকর িম্বলম্বের্, "র্নেও নর্উ ইয়মর্ন  র্মরাভাইরামসর এর্টি 
নর্নিি  ের্া স্টর্ই, ফু্ল এখামর্ আমে এবং এটি খবু গুরুির হমি পামর। িনিমরাযমূলর্ পেমক্ষপ 
গ্রহণ র্রা, স্টর্মর্ হাি িায়শই স্টযায়া, র্ানশ বা হাাঁনচ বাহু নেময় স্টেমর্ স্টেওয়া এবং ফু্লময়র মমিা 
উপসগনগুনলর অ্নভজ্ঞিা হমল বানডমি োর্া, ফু্লর নবস্তার স্টরায র্রমি সহায়িা র্রমব। এই এর্ই 
পেমক্ষপগুনল নর্উ ইয়র্ন বাসীমের র্মভল র্মরার্াভাইরাস স্টেমর্ রক্ষা র্রমি সহায়িা র্রমব।"  
 



 

 

েয স্টেে স্টহলে নেপােন মমন্ট সুপানরশ র্মর এবং অ্র্ুমরায র্মর স্টর্ েয় মাস বা িার স্টবনশ বয়সী 
িমিযর্মর্ ইর্ফু্লময়ঞ্জার এর্টি ভযার্নসর্ গ্রহণ র্রা উনচি। বিন মামর্ র্মভল র্মরার্াভাইরামসর জর্য 
স্টর্ার্ টির্া র্া োর্মলও, িানিযনহর্ রক্ষণাত্মর্ পেমক্ষপগুনল এটি এবং অ্র্যার্য শ্বসর্ সংক্রান্ত 
ভাইরাস েনডময় পডা বন্ধ র্রমি পামর:  
  

• অ্ন্তি 20 স্টসমর্মন্ডর জর্য সাবার্ এবং জল নেময় িায়ই হাি স্টযামবর্। র্নে সাবার্ এবং 
জল র্া পাওয়া র্ায়, িাহমল অ্যালমর্াহল নভনির্ হযান্ড সযানর্োইজার বযবহার র্রুর্।  

• আপর্ার স্টচাখ, র্ার্, মুখ র্া-স্টযায়া হাি নেময় স্টোাঁমবর্ র্া।  
• অ্সুি বযনিমের সামে  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্াগ এনডময় চলরু্।  
• অ্সুি হমল বানডমি োকুর্।  
• আপর্ার র্ানশ বা হাাঁনচ টিসুয নেময় োকুর্, িারপর টিসুযটি আবজন র্ায় স্টফমল নের্।  
• িায়শই স্পশন র্রা হয় এমর্ বস্তু এবং পৃষ্ঠিল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুি রাখুর্।  

  
স্টর্ সর্ল বযনি উপসগন অ্র্ুভব র্রমের্ এবং হয়মিা উমেমগর এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, অ্েবা 
র্ামরা সংস্পমশন এমসমের্ নর্নর্ এই এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, িামের উনচৎ িামের স্বািয পনরচর্না 
িোর্র্ারীমর্ আমগ র্ল র্রা িামের র্ামে নচনর্ৎসার জর্য উপনিি হওয়ার আমগ।  
 
নর্উ ইয়র্ন বাসীরা 1-888-364-3065-এ রাজয হেলাইমর্ র্ল র্রমি পামরর্, স্টর্খামর্ স্বািয 
েপ্তমরর নবমশষজ্ঞরা র্মভল র্মরার্াভাইরাস সংক্রান্ত িমের উির নেমি পামরর্। এোডা নর্উ 
ইয়র্ন বাসীমের জর্য সংিার্ নহমসমব এই নবভামগর নর্মবনেি ওময়বসাইে তিনর র্রা হময়নেল এবং এটি 
িনিনর্য়ি হালর্াগাে র্রা হমি। এই ওময়বসাইেটিমি এখর্ িার্ীয় স্বািয নবভাগগুনলর জর্য 
গনিনবনয এবং পর্নমবক্ষমণর নর্মেন নশর্া রময়মে এবং স্বািয ও রাজয নশক্ষা েপ্তর (Department of 
Health and State Education Department ) স্টেমর্ এর্টি নচঠি রময়মে র্ামি সু্কমলর জর্য 
নর্মেন নশর্া িোর্ র্রা হময়মে।  
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