
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

সম্ভািে র্ম্বভল কম্বরার্ারভাইরাস মহামারী পবরবিবি মমাকাম্বিলায় স্বাি দপ্তম্বরর কমী বর্ম্বয়াগ এিং 
উপকরম্বের ম াগার্ মদয়ার উম্বেম্বেে গভর্নর কুউম্বমা 40 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর জরুবর 

িহবিম্বলর ম াষো বদম্বলর্  
  

গভর্নর মেট জমু্বে িার্ীয় স্বািে অবিদপ্তর এিং সরকাবর ও মিসরকাবর হাসপািালগুম্বলাম্বি 
 থা থ পবরবিবি মমাকাম্বিলা বর্বিি করম্বি স্বাি দপ্তম্বরর কবমের্ারম্বক কিতন ত্ব প্রদাম্বর্র জর্ে 

আইর্ প্রেয়ম্বর্র প্রস্তাি মদম্বির্  
  
মপ্রাম্বটাকল, মসরা মকৌেল এিং পদ্ধবি প নাম্বলাচর্া করম্বি স্বাি দপ্তর িার্ীয় স্বািে বিভাগ এিং 

মেট জমু্বে বিস্ততি হাসপািালগুম্বলার সাম্বথ সম্বেলর্ আহ্বার্ করম্বি  
  

ওয়াডসওয়াথন এিং বর্উ ইয়কন  বসটি পািবলক মহলথ লোি কিতন ক ভাইরাস পরীক্ষার জর্ে জরুবর 
অর্ুম্বমাদর্,  া মেটম্বক প্রবিয়াটি িরাবিি করম্বি এিং দ্রুি ফলাফল মপম্বি সক্ষম করম্বি, মসই 

উম্বেম্বেে মফডাম্বরল সরকাম্বরর প্রবি আহ্বার্  
  

গেপবরিহর্ িেিিা ও বিমার্িন্দর চাবলম্বয়  াওয়ার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় সরিরাম্বহ শ্রবমকম্বদর  াম্বি 
প্রম্বিোবিকার থাম্বক িা বর্বিি করম্বি স্বাি দপ্তর মহার্গর পবরিহর্ কিতন পক্ষ িন্দর কিতন পক্ষ এিং 

এর বিমার্িন্দর অপাম্বরটর এিং কিতন পম্বক্ষর বর্জ বর্জ কমীদম্বলর সাম্বথ কাজ করম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  রাম্বজে এখর্ অিবি মকাম্বর্া বর্বিি কম্বরার্াভাইরাম্বসর দতষ্টান্ত পাওয়া  ায়বর্  
  
  
সম্ভাব্য নভেল কভরানারোইরাস মহামারী পরররিরি মমাকাভব্লায় রনউ ইয়কক  মেভের স্বািয দপ্তভরর 
(Department Of Health, DOH) জনয অরিররক্ত কমী রনভয়াগ এব্ং উপকরণ ক্রয় এব্ং অনযানয 
মেভকাভনা প্রকার সংিাভনর জনয গেনকর কুউভমা আজ 40 রমরলয়ন মারকক ন ডলাভরর িহরব্ভলর 
ম াষণা রদভয়ভেন। িানীয় স্বািয রব্োগ এব্ং সরকারী ও মব্সরকারর মেে ব্যাপী হাসপািালগুভলা 
কিতক ক নভেল কভরানাোইরাস প্রাদেুক াভব্র পরররিরি মমাকাভব্লায় প্রভয়াজনীয় পদভেপ এব্ং ব্যব্িা 
গ্রহণ করভে িা রনরিি করভি গেনকর স্বাি দপ্তভরর করমশনার ডাাঃ হাওয়াডক  জকুাভরর রনকে কিতক ত্ব 
প্রদাভনর জনয আইন প্রস্তাব্ও করভব্ন। নভেল কভরানাোইরাস ের়িভয় প়িার রব্রুভে ল়িাই করভি 
িারা প্রস্তুি িার রনিয়িায় সহায়িার উভেভশয মপ্রাভোকল, মসরা মকৌশল এব্ং পেরি পেকাভলাচনা 
করভি স্বাি দপ্তর িানীয় স্বািয রব্োগ এব্ং মেে জভু়ি রব্স্ততি হাসপািালগুভলাভক আহ্বান করভব্।  



 

 

  
গেনকর মেডাভরল সরকারভকও ওয়াডসওয়ার্ক মসন্টার (Wadsworth Center) এব্ং রনউ ইয়কক  রসটি 
পাব্রলক মহলর্ লযাব্ভক (NYC Public Health Lab)-এর রনকে োইরাভসর পরীো করার 
অনুমরি মদওয়ার জনয আহ্বান জানাভেন, োভি পরীোর সামর্কয সম্প্রসাররি এব্ং পরীোর েলােল 
প্ররক্রয়া ত্বরারিি করা োয়। রনউ ইয়কক  মেে মরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিভরাধ মকন্দ্র (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) মপ্রাভোকল ব্যব্হার কভর স্বিন্ত্রোভব্ একটি পরীো দাাঁ়ি 
করাভনা ও োচাইভয়র কাজ কভরভে। খাদয এব্ং ঔষধ প্রশাসন (Food and Drug Administration, 
FDA)-এর অনুভমাদভনর পর, ওয়াডসওয়ার্ক প্রভয়াজন সাভপভে রনউ ইয়কক  মেে এব্ং উত্তর-পবূ্ক 
অঞ্চভলর অনযানয মেেগুভলাভক সহায়িার উভেভশয অরব্লভে পরীো শুরু করভি পাভর।  
  
উপরন্তু, পররেন্নিা এব্ং প্ররিরোমলূক সরঞ্জাম সহ গণপররব্হন ব্যব্িা ও রব্মানব্ন্দর চারলভয় 
োওয়ার জনয প্রভয়াজনীয় সরব্রাভহ শ্ররমকভদর োভি প্রভব্শারধকার র্াভক িা রনরিি করভি স্বাি 
দপ্তর মহানগর পররব্হন কিতক পে (Metropolitan Transportation Authority, MTA) ব্ন্দর কিতক পে 
(Port Authority) এব্ং এর রব্মানব্ন্দর অপাভরের এব্ং কিতক পভের রনজ রনজ কমীদভলর সাভর্ 
কাজ করভব্। সম্ভাব্য নভেল কভরানাোইরাস মহামারী পরররিরি মমাকাভব্লায় িারা প্রস্তুি রভয়ভে 
িার রনিয়িায় সহায়িা উভেভশয মেে সকল মেে সংিাগুভলার সাভর্ সমিয় করভে।  
  
"নভেল কভরানাোইরাসটি রব্ভের নিুন মদভশ ের়িভয় প়িার এমন পরররিরিভি, রনউ ইয়কক ব্াসীভক 
এই রব্পজ্জনক োইরাস মর্ভক রো করার জনয রনউইয়ভকক  আমরা প্রভয়াজনীয় সকল সিকক িা 
অব্লেন কররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রনউ ইয়ভকক  নভেল কভরানাোইরাভসর মকানও রনরিি 
 েনা এখনও পেকন্ত পাওয়া না মগভলও, 40 রমরলয়ন মারকক ন ডলাভরর জরুরর িহরব্ল সহ এই সকল 
আগ্রাসী পদভেপগুভলা মেভকাভনা জরুরর পরররিরি মমাকাভব্লায় প্রভয়াজনীয় কমী, সরব্রাহ এব্ং 
সরঞ্জামারদ আমাভদর স্বািযভসব্া ব্যব্িার রভয়ভে িা রনরিি করভি সহায়িা করভব্।"  
  
আজ অব্রধ, 27 জন রনউ ইয়কক ব্াসীর নমুনা মরাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিভরাধ মকভন্দ্র পরীোর জনয 
মপ্ররণ করা হভয়ভে, 26টির েলােল মনভগটিে আর একটির েলােল এখনও অমীমাংরসি। রনউ 
ইয়কক  রাভজয এখভনা মকানও রনরিি নভেল কভরানাোইরাভসর  েনা মনই।  
  
ব্িক মাভন নভেল কভরানাোইরাভসর জনয মকান টিকা না র্াকভলও, প্রারিযরহক রেণাত্মক পদভেপগুরল 
এটি এব্ং অনযানয েসন সংক্রান্ত োইরাস ের়িভয় প়িা ব্ন্ধ করভি পাভর:  

• অন্তি 20 মসভকভের জনয সাব্ান এব্ং জল রদভয় প্রায়ই হাি মধাভব্ন। েরদ সাব্ান 
এব্ং জল না পাওয়া োয়, িাহভল অযালভকাহল রেরত্তক হযাে সযারনোইজার ব্যব্হার 
করুন।  

• আপনার মচাখ, নাক, মুখ না-মধায়া হাি রদভয় মোাঁভব্ন না।  
• অসুি ব্যরক্তভদর সাভর্  রনষ্ঠ মোগাভোগ এর়িভয় চলনু।  
• অসুি হভল ব্ার়িভি র্াকুন।  
• আপনার কারশ ব্া হাাঁরচ টিসুয রদভয় ঢাকুন, িারপর টিসুযটি আব্জক নায় মেভল রদন।  



 

 

• প্রায়শই স্পশক করা হয় এমন ব্স্তু এব্ং পতষ্ঠিল পররষ্কার এব্ং জীব্াণুমুক্ত রাখুন।  
• মে সকল ব্যরক্ত উপসগক অনুেব্ করভেন এব্ং হয়ভিা উভেভগর এলাকায় ভ্রমণ 

কভরভেন, অর্ব্া কাভরা সংস্পভশক এভসভেন রেরন এই এলাকায় ভ্রমণ কভরভেন, িাভদর 
উরচৎ িাভদর স্বািয পররচেকা প্রদানকারীভক আভগ কল করা িাভদর কাভে রচরকৎসার 
জনয উপরিি হওয়ার আভগ।  

  
রনউ ইয়কক ব্াসীরা 1-888-364-3065-এ রাজয হেলাইভন কল করভি পাভরন, মেখাভন স্বািয দপ্তভরর 
রব্ভশষজ্ঞরা নভেল কভরানাোইরাস সংক্রান্ত প্রভের উত্তর রদভি পাভরন। এো়িাও, রডপােক ভমভন্টর একটি 
উৎসগীকত ি ওভয়ব্সাইে রভয়ভে মেটি রনউ ইয়কক ব্াসী মদর জনয আপভডে ির্য র্াকা একটি সংিান 
রহসাভব্ তিরর করা হভয়রেল। রব্োগটি কভরানাোইরাস রব্ষয়ক দটুি জনভসব্া ম াষণা (PSAs) চালু 
কভরভে, একটিভি রভয়ভে মেভের স্বািয করমশনার ডাাঃ হাওয়াডক  জকুার এব্ং আভরকটিভি রভয়ভে 
সাধারণ ির্য, ো একারধক োষায় মেে জভু়ি চলভে।  
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