
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বক র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বসর সিনম্বেষ তথ্ে সম্পম্বকন  জার্াম্বলর্  
  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজে এখর্ অিবি ককাম্বর্া বর্বিত কম্বরার্াভাইরাম্বসর দষৃ্টান্ত পাওয়া যায়বর্  
  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেমে র্মভল র্মরার্াভাইরাস র্া থার্ার পমে আরও 
বাড়নি ফলাফল পাওয়ার নবষময় জানর্ময়মের্। নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের স্বাস্থ্য দপ্তর (New York State 
Department of Health) পরীোর আমরর্টি স্টর্মগটিভ ফলাফমলর র্থা জার্মি পারল, স্টেটির 
মাধ্যমম স্টেে জমুড় এখর্ পেনন্ত স্টর্মগটিভ নিমসমব আসা স্টমাে র্মরু্ার ফলাফল িল 22টি। আজ 
পেনন্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমদর 23টি র্মুর্া পাঠামর্া িময়মে স্টসন্টার ফর নিনজজ র্মরাল অ্যান্ড নিমভর্শমর্ 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) পরীোর জর্য। এগুমলার মমধ্য, 
স্টর্মগটিভ ফলাফল এমসমে 22টির। নর্উ ইয়র্ন  নসটির এর্টি র্মুর্া এখর্ও পেনন্ত অ্নর্ষ্পন্ন অ্বস্থ্ায় 
রময়মে; নর্উ ইয়র্ন  নসটির বাইমর নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে অ্নর্ষ্পন্ন স্টর্ামর্া র্মুর্া স্টর্ই। নর্উ ইয়র্ন  রামজয 
এখমর্া স্টর্ার্ও নর্নিি র্মভল র্মরার্াভাইরামসর ঘের্া স্টর্ই।  
 
"আমরা এই ভাইরাস স্টথমর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ রোর িময়াজর্ীয় িনিটি সির্ন িা অ্বলম্বর্ র্মর 
োনি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে এখর্ও পেনন্ত ভাইরামসর স্টর্ার্ও নর্নিি ঘের্া 
পাওয়া র্া স্টগমলও, আনম সবাইমর্ নর্য়নমি িাি স্টধ্ায়া এবং অ্সুস্থ্ বযনিমদর সামথ ঘনর্ষ্ঠ স্টোগামোগ 
এড়ামর্ার মি সাধ্ারণ জ্ঞার্ সাবধ্ার্িা অ্বলম্বর্ চানলময় স্টেমি অ্র্ুমরাধ্ র্রনে।"  
  
স্বাস্থ্য দপ্তর স্টফিামরল, রাজয ও স্থ্ার্ীয় পেনাময় িার অ্ংশীদারমদর সামথ ঘনর্ষ্ঠভামব র্াজ র্রমে এই 
ক্রমাগি নববিন র্শীল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরী অ্বস্থ্া নর্ময়। এখর্ েখর্ মানর্ন র্ ফুি অ্যান্ড ড্রাগ 
অ্যািনমনর্মেশর্ (U.S. Food and Drug Administration) স্টসন্টার ফর নিনজজ র্মরাল অ্যান্ড 
নিমভর্শমর্র িায়গনর্নের্ স্টেে বযবিামরর জর্য রাজযমর্ অ্র্ুমনি নদময়মে, নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 
নিপােন মমন্ট অ্ব স্টিলমথর ওয়ািমসায়াথন স্টসন্টার (Wadsworth Center) র্মরার্াভাইরাস স্টেনেং 
বাস্তবায়মর্র জর্য র্াজ র্রমে। ওয়ািমসায়াথন স্টসন্টার, ো অ্সংখয জর্স্বাস্থ্য জরুরী অ্বস্থ্ার 
পুমরাভামগ আমে স্টেমর্ স্টভনপং সম্পনর্ন ি অ্সুস্থ্িা, SARS এবং নসমেটির্ র্যার্ানবর্ময়ি, িামদর 
পরীো শুরু র্রার আমগ সঠির্ োচাইর্রণ স্টিামোর্ল সম্পন্ন র্রমি িমব।  
 
বিন মামর্ র্মভল র্মরার্াভাইরামসর জর্য স্টর্ার্ টির্া র্া থার্মলও, িানিযনির্ রেণাত্মর্ পদমেপগুনল 
এটি এবং অ্র্যার্য শ্বসর্ সংক্রান্ত ভাইরাস েনড়ময় পড়া বন্ধ র্রমি পামর:  



 

 

 
• অ্ন্তি 20 স্টসমর্মন্ডর জর্য সাবার্ এবং জল নদময় িায়ই িাি স্টধ্ামবর্। েনদ সাবার্ এবং 

জল র্া পাওয়া োয়, িািমল অ্যালমর্ািল নভনির্ িযান্ড সযানর্োইজার বযবিার র্রুর্।  
• আপর্ার স্টচাখ, র্ার্, মুখ র্া-স্টধ্ায়া িাি নদময় স্টোোঁমবর্ র্া।  
• অ্সুস্থ্ বযনিমদর সামথ ঘনর্ষ্ঠ স্টোগামোগ এনড়ময় চলরু্।  
• অ্সুস্থ্ িমল বানড়মি থাকুর্।  
• আপর্ার র্ানশ বা িাোঁনচ টিসুয নদময় ঢাকুর্, িারপর টিসুযটি আবজন র্ায় স্টফমল নদর্।  
• িায়শই স্পশন র্রা িয় এমর্ বস্তু এবং পৃষ্ঠিল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুি রাখুর্।  

  
স্টে সর্ল বযনি উপসগন অ্র্ুভব র্রমের্ এবং িয়মিা উমেমগর এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, অ্থবা 
র্ামরা সংস্পমশন এমসমের্ নেনর্ এই এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, িামদর উনচৎ িামদর স্বাস্থ্য পনরচেনা 
িদার্র্ারীমর্ আমগ র্ল র্রা িামদর র্ামে নচনর্ৎসার জর্য উপনস্থ্ি িওয়ার আমগ।  
এোড়াও, নিপােন মমমন্টর এর্টি উৎসগীরৃ্ি ওময়বসাইে রময়মে স্টেটি নর্উ ইয়র্ন বাসীর জর্য আপমিে 
িথয থার্া এর্টি সংস্থ্ার্ নিসামব তিনর র্রািময়নেল।  
 
নর্উ ইয়র্ন বাসীরা 1-888-364-3065-এ রাজয িেলাইমর্ র্ল র্রমি পামরর্, স্টেখামর্ স্বাস্থ্য দপ্তমরর 
নবমশষজ্ঞরা র্মভল র্মরার্াভাইরাস সংক্রান্ত িমের উির নদমি পামরর্। এোড়াও, নিপােন মমমন্টর এর্টি 
উৎসগীরৃ্ি ওময়বসাইে রময়মে স্টেটি নর্উ ইয়র্ন বাসী স্টদর জর্য আপমিে িথয থার্া এর্টি সংস্থ্ার্ 
নিসামব তিনর র্রা িময়নেল। নবভাগটি র্মরার্াভাইরাস নবষয়র্ দটুি জর্মসবা স্টঘাষণা (PSAs) চালু 
র্মরমে, এর্টিমি রময়মে স্টেমের স্বাস্থ্য র্নমশর্ার িাাঃ িাওয়ািন  জরু্ার এবং আমরর্টিমি রময়মে 
সাধ্ারণ িথয, ো এর্ানধ্র্ ভাষায় স্টেে জমুড় চলমে। 
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