
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বের িোপাম্বর োম্প্রবিকিম িথ্ে বিম্বেম্বের্  
  

বর্উ ইেম্বকন  ককার্ও বর্বিি ঘটর্া কর্ই  
  

11টি পরীক্ষা কর্বিিাচক বিম্বেম্বি প্রিোিিন র্ কম্বরম্বে োম্বথ্ েেটি এখম্বর্া অবর্ষ্পন্ন  
  

ভ্রমণ ও উপেগন বর্ম্বে প্রশ্ন িা উম্বেগেম্পম্বকন  কথ্া িলম্বি 1-888-364-3065 ক ার্ করম্বি পাম্বরর্ 
বর্উ ইেকন িােীরা  

  
রাজ্ে স্বাস্থ্ে অবিিপ্তম্বরর (State Health Department) ওম্বেিোইট - NY.Gov/Coronavirus - বর্উ 
ইেকন িােীম্বির জ্র্ে কম্বরার্াভাইরাম্বের েিনম্বেষ িথ্ে এিং স্বাস্থ্েম্বেিা েরিরািকারীম্বির জ্র্ে 

বর্ম্বিন ের্া েরিরাি কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ নর্উইয়র্ন  স্টেমে র্মভল র্মরার্াভাইরাস-এর পরীক্ষার পনরনিনি 
সম্পমর্ন  আপমেে স্ট াষণা র্মরমের্। আজ পর্নন্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীমের 12টি র্মুর্া পাঠামর্া হময়মে 
স্টসন্টার ফর নেনজজ র্মরাল অ্যান্ড নিমভর্শমর্ (Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC) পরীক্ষার জর্য। িার মমযয 11টি স্টর্মগটিভ পাওয়া স্টগমে। নর্উ ইয়র্ন  নসটির নির্টি র্মুর্া 
এবং নর্উ ইয়র্ন  নসটির বাইমর নর্উ ইয়র্ন  রামজযর নির্টি র্মুর্া অ্মীমাংনসি, স্টমাে অ্নর্ষ্পানেি 
র্মুর্া েয়টি। নর্উ ইয়র্ন  রামজয এখমর্া স্টর্ার্ও নর্নিি র্মভল র্মরার্াভাইরামসর  ের্া স্টর্ই।  
  
গভর্নর কুউমমা রনববার স্ট াষণা র্রার সামে সামে, নর্উ ইয়র্ন বাসীমের স্টফার্ র্রার জর্য এর্টি 
হেলাইর্ িাপর্ র্রা হময়মে 1-888-364-3065 স্টর্খামর্ স্বািয অ্নযেপ্তমরর নবমশষজ্ঞরা র্মভল 
র্মরার্াভাইরাস সম্পমর্ন  িমের উত্তর নেমি পামরর্। স্বািয অ্নযেপ্তর আমরা তিনর র্মরমে এর্টি 
নর্মবনেি ওময়বসাইে নর্উ ইয়র্ন বাসীমের জর্য এর্টি সংিার্ নহসামব।  
  
"র্নেও নর্উ ইয়র্ন  রামজয র্মভল র্মরার্াভাইরামসর স্টর্ার্ও নর্নিি  ের্া পাওয়া র্ায় নর্, িবুও 
আমরা সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীর স্বািয এবং সুরক্ষা নর্নিি র্রার জর্য িময়াজর্ীয় িনিটি সির্ন িা 
অ্বযাহি স্টরমখনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্নেও নর্উ ইয়র্ন বাসীর জর্য ঝুুঁ নর্ এখর্ও র্ম, 
আমরা সবাইমর্ সমেির্ োর্ার, অ্বনহি োর্ার, নর্মজমের এবং িামের পনরবারমর্ রক্ষার জর্য 

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


 

 

িস্তানবি পেমক্ষপগুনল অ্র্সুরণ র্রার এবং আপর্ার র্নে এখর্ও িে বা উমেগ োমর্ িমব 
আমামের র্মরার্াভাইরাস হেলাইমর্ র্ল র্রার আহ্বার্ জার্াই।"  
  
স্বািয নবভাগ িস্তুনি নর্মেনশর্া িোর্ র্মর েমলমে নর্উ ইয়র্ন  স্টহলে স্টর্য়ার ফযানসনলটিস এবং িার্ীয় 
স্বািয নবভাগগুনলমি এবং  নর্ষ্ঠভামব র্াজ র্রমে স্টপােন  অ্মোনরটি অ্ফ নর্উ ইয়র্ন  এযান্ড নর্উ 
জানসনর (Port Authority of New York and New Jersey) সামে েীর্ স্টেমর্ আগি 
ভ্রমণর্ারীমের স্টসন্টার ফর নেনজজ র্মরাল এযান্ড নিমভর্শমর্র (CDC) স্টর্িৃত্বাযীর্ নবমার্বন্দমরর 
িমবশ স্টিামোর্ল স্টমমর্ েলমি -- র্া রনববার সন্ধ্যায় র্ার্নর্র হময়নেল।  
  
বর্উ ইেকন  কেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষেক কবমের্ার ডা. িাওোডন  জ্কুার িম্বলর্, "এই পনরনিনির 
ক্রমবযনর্ অ্বযাহি োর্ায়, সমস্ত নর্উ ইয়র্ন বাসীর স্বািয সুরক্ষার জর্য রাজয স্বাি নবভাগ আমামের 
স্টর্ন্দ্রীয় সরর্ার, রাজয এবং িার্ীয় অ্ংশীোরমের সামে  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্ামগ স্টরমখমে। ফু্ল স্টেমর্ 
নর্মজমর্ রক্ষা র্রার জর্য স্টর্মর্ভামব িামের উনেি ঠির্ স্টিমর্ সাবযার্িা অ্বলম্বর্ র্রা, এবং 
আমামের এই জর্স্বামিযর সমসযাটি স্টমার্ানবলায় িস্তুি োর্ার আত্মনবশ্বাস োর্াও গুরুত্বপূণন।"  
  
এই র্মভল র্মরাভাইরামসর উপসমগনর অ্ন্তভুন ক্ত হমি পামর:  

• র্ানশ  
• গলা বযো  
• জ্বর  

  
এই র্মভল র্মরাভাইরামসর জর্য বিন মামর্ স্টর্ার্ টির্া র্া োর্মলও, িানিযনহর্ রক্ষণাত্মর্ পেমক্ষপ 
এটি এবং অ্র্যার্য শ্বসর্ সংক্রান্ত ভাইরাস েনিময় পিা বন্ধ্ র্রমি পামর, র্ার মমযয রময়মে:  

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

• স্টোখ, র্ার্, মুখ র্া-স্টযায়া হাি নেময় স্টোুঁমবর্ র্া।  
• অ্সুি বযনক্তমের সামে  নর্ষ্ঠ স্টর্াগামর্াগ এনিময় েলরু্।  
• অ্সুি হমল বানিমি োকুর্।  
• আপর্ার র্ানশ বা হাুঁনে টিসুয নেময় ঢাকুর্, িারপর টিসুযটি আবজন র্ায় স্টফমল নের্।  
• িায়শই স্পশন র্রা হয় এমর্ বস্তু এবং পৃষ্ঠিল পনরষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত রাখুর্।  

  
স্টর্ সর্ল বযনক্ত উপসগন অ্র্ুভব র্রমের্ এবং হয়মিা উমেমগর এলার্ায় ভ্রমণ র্মরমের্, অ্েবা 
র্ামরা সংস্পমশন এমসমের্ নর্নর্ সমুমে র্াত্রা র্মরমের্, িামের উনেৎ িামের স্বািয পনরের্না 
িোর্র্ারীমর্ আমগ র্ল র্রা িামের র্ামে নেনর্ৎসার জর্য উপনিি হওয়ার আমগ।  
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