
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িংম্বে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্, ঘেট বর্উ ইেম্বকন র অবিিাসীম্বক 
বির্া পেসাে অোলম্বকাহল বভবিক হোন্ড সোবর্টাইজার প্রদার্ করম্বি  

  
ঘেট প্রবি সপ্তাম্বহ 100,000 গোলর্ হোন্ড সোবর্টাইজার তিবর করম্বি এিিং সিম্বেম্বে ঘিবে প্রভাি ও 

উচ্চ ঝুুঁ বকম্বি থাকা সম্প্রদাে এিিং ঘেট এম্বজবিগুম্বলাম্বি বিিরণ করা হম্বি  
  

গভর্নর, বর্উ ইেম্বকন র ঘমাট ঘদখাম্বর্ 142টির মম্বিে 37টি অবিবরক্ত র্ম্বভল কম্বরাভাইরাম্বসর  টর্া 
বর্বিি কম্বরর্  

  
NYS স্বাস্থ্ে বিভাগ (Health Department) এিিং বেক্ষা বিভাগ (Education Department) ঘেসি সু্কম্বল 
বেক্ষাথী আম্বে িাম্বদর জর্ে বর্ম্বদন ের্া জাবর করম্বি োম্বদর পরীক্ষাে র্ম্বভল কম্বরাভাইরাস িরা 

পম্বরম্বে  
  

গভর্নর আজ ঘপইড বসক বলভ বিলটি আইর্সভাে পাঠাম্বির্ বিম্বেষি োরা কাজ িন্ধ ঘরম্বখ 
িাবিম্বি থাম্বকর্ িাম্বদর সুরক্ষার জর্ে কারণ িাম্বদরম্বক র্ম্বভল কম্বরার্ভাইরাম্বসর  ম্বল আলাদা িা 

একাকী বিবিন্ন কম্বর রাখা হম্বেম্বে  
  

NY ঘপ্রসিাইটাবরোর্ ঘেট কম্বরার্াভাইরাস ঘটম্বের িেিহার অর্ুম্বমাদম্বর্র জর্ে ঘ ডারাল 
সরকারম্বক অর্ুম্বরাি কম্বরর্; গভর্নম্বরর অর্ুম্বরাম্বি FDA গিকাল সন্ধোে র্থনওম্বেম্বলর পরীক্ষাে 

অর্ুম্বমাবদি হম্বেম্বে  
  

  
একটি নভেল কভরোনোেোইরোস ব্রিব্র িংভের সমে গেননর অ্যোনু্ড্র এম. কুওভমো আজ ঘ োষণো ব্রিভেভেন 
ঘে, ব্রনউ ইেভকন র অ্ব্রিবোব্রসভকরভক ঘেট ব্রবনো পেসোে অ্যোলভকোহল ব্রেব্রিক হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর প্রিোন 
করভব। মূলয ব্রনিনোরণ ঘমোকোভবলোে সহোেতো করভত এবিং ব্রনউ ইেভকন র অ্ব্রিবোসীভির এই অ্তযোবশ্যক 
প্রব্রতভরোি পদ্ধব্রতভত অ্যোভেস রভেভে তো ব্রনব্রিত করভত, ঘেট 1.7 আউন্স, 7 আউন্স ঘবোতভল প্রব্রত 
সপ্তোভহ 100,000 গযোলন পেনন্ত হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর উৎপোিন করভব। হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর ব্রবনোমূভলয 
অ্ব্রিবোসীভির জনয উপলেয করো হভব এবিং সবভেভে প্রেোব এবিং উচ্চ ঝুুঁ ব্রকভত থোকো সম্প্রিোেসহ, 
নতুন ঘরোভেলভল কব্রমউব্রনটি এবিং MTA সহ ঘেট এভজব্রন্সগুব্রল দ্বোরো অ্গ্রোব্রিকোভরর ব্রেব্রিভত বন্টন 
করো হভব।  
  



 

 

গেননর কুওভমো আভরো 37টি অ্ব্রতব্ররক্ত  টনো ব্রনব্রিত কভরভেন ঘে, েো রব্রববোর ঘথভক ঘশ্ষ আপভেট 
হওেোর পর ঘথভক ব্রনউ ইেকন  ঘেভটর নভেল কভরোেোইরোস এর অ্ব্রতব্ররক্ত  টনো ঘমোট 142টি  টনো 
ব্রনব্রিত করো হভেভে।  
  
এেোড়োও ব্রনউ ইেকন  ঘেট ব্রেপোটন ভমন্ট অ্ব ঘহলথ, ব্রনউ ইেকন  ঘেট এেুভকশ্ন ব্রেপোটন ভমভন্টর সোভথ 
কোজ করভব, েোরো ব্রশ্ক্ষোথী, ব্রশ্ক্ষক অ্থবো অ্নযোনয কমনেোরীরো েোভির পরীক্ষোে নভেল কভরোেোইরোস 
িরো পভরভে তোভির জনয সু্কভলর ব্রনভিনশ্নো জোব্রর করোর জনয। এই নীব্রতর অ্িীভন, সু্কলগুভলো প্রোথব্রমক 
24  ণ্টোর জনয বন্ধ থোকভব, েব্রি ঘকোভনো ব্রশ্ক্ষোথী বো ব্রশ্ক্ষক অ্থবো সু্কভলর অ্নয ঘকোভনো কমনেোরী 
পরীক্ষোে এই নভেল কভরোেোইরোস িরো পভর। এটি সু্কলভক জীবোণমুুক্তকরভণর সুভেোগ প্রিোন করভব 
এবিং ঘেভটর জনয পব্ররব্রিব্রতর মূলযোেন করভত হভব এবিং ঘসই ব্রনব্রিনষ্ট সু্কল ব্রেব্রিভে এব্রগভে েোওেোর 
সিংকল্প কভর তুলভব।  
  
উপরন্তু, গেননর আজ আইনসেো একটি ঘপ্রোগ্রোম ব্রবল পোঠোভবন েোভত ব্রনউ ইেভকন র অ্ব্রিবোব্রসভির 
কোজ করোর জনয ঘবতনেুক্ত অ্সুিতোর েুটি প্রিোন করো েোে এবিং ব্রবভশ্ষ কভর েোভির কোজ ঘথভক 
বোব্রড় ঘ রোর প্রভেোজন হে তোভির রক্ষো করোর জনয, কোরণ তোরো এই নভেল কভরোনোেোইরোভসর  ভল 
ব্রবব্রিন্ন বো আলোিো হভে পভড়ভে।  
  
"কভরোেোইরোস ব্রনব্রিত ঘকভসর সিংখ্যো ঘবভড় েভলভে, অ্সভেতন খ্েুরো ব্রবভেতোরো েোইরোস সম্পভকন  
ব্রনউ ইেভকন র অ্ব্রিবোব্রসভির এবিং হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর এবিং অ্নযোনয অ্নুরূপ পভণযর জনয অ্তযব্রিক 
িোম েোজন  এর ঘক্ষভে উভদ্বগভক কোভজ লোগোভিন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সমসযো সমোিোভনর 
জনয, ঘেট বযোপক আেোন্ত এলোকোর পোশ্োপোব্রশ্ সু্কল, MTA এবিং অ্নযোনয সরকোব্রর সিংিোর জনয 
হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর উৎপোিন ও ঘমোতোভেন করভে কোরণ আপব্রন বোজোভর ঘপভত পোভরন নো এবিং ঘে 
পণয পোওেো েোে তো খ্ুবই বযেবহুল। এই পব্ররব্রিব্রতভত আমোভির কোভে সবভেভে বড় সমসযো হভি 
েে, েোইরোস নে, আর আব্রম আবোভরো সবোইভক এই তথযগুভলোর উপর আভলোকপোত করোর কথো 
স্মরণ কব্ররভে ব্রিব্রি কোরণ  টনোগুব্রল আমরো ঘে উভদ্বভগর সোভথ পেনভবক্ষণ করব্রে তোর ব্রনিেতো ঘিে 
নো।"  
  
ঘমোট 142 জন বযব্রক্ত েোরো েোইরোভসর জনয ব্রনব্রিতেোভব শ্নোক্ত হভেভেন, তোভির ঘেৌগব্রলক অ্বিোন 
ব্রনম্নরূপ:  
  
ওভেেভেেোর: 98 (16 জন নতুন ঘরোগী)  
ব্রনউ ইেকন  ব্রসটি: 19 (7 জন নতুন ঘরোগী)  
নোসোউ: 17 (12 জন নতুন ঘরোগী)  
রকলযোন্ড: 4 (2 জন নতুন ঘরোগী)  
সোরোভটোগো: 2  
সোভ োক: 1  
আলেোর: 1  
  



 

 

DOCCS, তোর সিংভশ্োিনোগোভরর ব্রশ্ল্প সিংিোর মোিযভম করেোফ্ট (Corcraft) নোভম পব্ররব্রেত, ব্রবশ্ব 
স্বোিয সিংিোর স্বীকৃত একটি অ্যোলভকোহল ব্রেব্রিক  মুনলো ততব্রর করভব এবিং এই সপ্তোভহ ওেোব্রশ্িংটন 
কোউব্রন্টর কমেভক িোরুণ সমোিতৃ সিংভশ্োিনোগোভর উৎপোিন শুরু কভরভে। এই েলমোন প্রভেষ্টোর 
মোিযভম ব্রবেোগ প্রব্রত সপ্তোভহ 100,000 গযোলন হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর ততব্রর করভত পোরভব। করেোফ্ট, 
েো কভেক েজন পণয উৎপন্ন কভর, িক্ষতো উন্নেন, কমন নীব্রত, সম্মোন এবিং িোব্রেভের মোিযভম 
মুব্রক্তর জনয অ্পরোিীভির প্রস্তুত করভত ব্রবেোভগর সোমব্রগ্রক ব্রমশ্ভন সহোেতো করোর জনয উৎপোিন 
প্রব্রেেো বযবহোর কভর।  
  
হযোন্ড সযোব্রনটোইজোভরর অ্ব্রতব্ররক্ত েক ঘপভত েোইভেন িোনীে সরকোরগুব্রল তোভির কোউব্রন্টর জরুব্রর 
বযবিোপক এবিং িোনীে স্বোিয ব্রবেোভগর সোভথ সরোসব্রর NY ঘরসপন্সগুব্রলভত অ্নুভরোি জমো ঘিওেোর 
জনয কোজ করভত হভব, ঘেভটর ওভেব-ব্রেব্রিক বযবিো েো িোনীে সরকোর এবিং ঘেট সিংিোগুভলোভক 
গুরুেপূণন জরুব্রর তথয এবিং সম্পভির অ্নুভরোিগুব্রল জমো ও ঘশ্েোর করভত সক্ষম কভর।  
  
জোনো ঘগভে, প্রিোন খ্ুেরো ব্রবভেতোরো হযোন্ড সযোব্রনটোইজোভরর জনয ঘে পব্ররমোণ েোজন  কভর ব্রকেু খ্ুেরো 
ব্রবভেতোরো তোর ঘেভে প্রোে 10 প্রোে িশ্গুণ ঘকব্রশ্ েোজন  কভর। eBay পোুঁেটি 2.5-আউন্স Germ-X 
হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর ঘবোতল একটি পযোভকট 500 মোব্রকন ন েলোভর ব্রবেে করব্রেল - তুলনোমূলকেোভব, 
ওেোলমোটন  িটুি 30 আউন্স Germ-X ঘবোতল অ্নলোইভন 8 মোব্রকন ন েলোর এরও কম িোভম অ্ োর 
কভরব্রেল।  
  
ব্রেপোটন ভমন্ট অ্ে কোভরনকশ্ন্স অ্যোন্ড কব্রমউব্রনটি সুপোরব্রেশ্নও ঘেভটর 52টি সিংভশ্োিনমূলক সুব্রবিোর 
জনয ি তভরর সুব্রবিোগুব্রলভত COVID-19-এর প্রবতন ন এড়োভত সহোেতো করোর জনয িশ্ননোথীভির জনয 
COVID-19 এর জনয একটি নতুন ব্রিব্রনিং ঘপ্রোভটোকল শুরু কভরব্রেল। এই সুব্রবিো আগমভনর পর, 
িশ্নকভির ঘকোভনো অ্সুিতো বো উপসগন সম্পভকন  একটি ব্রসব্ররজ প্রশ্ন করো হভব, েো তোরো বতন মোভন 
সম্মুখ্ীন হভত পোভর; গত েোর সপ্তোভহর মভিয মোব্রকন ন েুক্তরোভের বোইভর ভ্রমণ, পব্ররবোভরর সিসযভিরসহ 
এবিং গত েোর সপ্তোভহ নভেল কভরোেোইরোভস আেোন্ত বযব্রক্তর সরোসব্রর শ্নোক্তকরণ।  
  
DOCCS-এর ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার অোন্থবর্ ঘজ. আন্নুকবস িম্বলর্, "বব্রিনত েোব্রহিোর মভিয এবিং 
বতন মোভন বোজোভর ঘে মূলয ব্রনিনোরণ করো হভি ঘসখ্োভন ব্রনউ ইেভকন র বোব্রসন্দোভির জনয হযোন্ড 
সযোব্রনটোইজোর খ্বু বোস্তবসম্মত প্রভেোজন। ঘেট জভুড় COVID-19 এর েব্রড়ভে পড়ো ব্রনভে গেননভরর 
েোক এবিং আমোভির অ্িংশ্ ব্রনভে কোজ করোর জনয DOCCS গব্রবনত।"  
  
গত রোভত গেননর ঘ োষণো ঘিন ঘে নথনওভেল লযোবভরটব্ররভক ওেোসওেোথন-এর জরুব্রর বযবহোভরর 
অ্নুভমোিভনর অ্িীভন পরীক্ষো করোর অ্নুমব্রত ঘিওেো হভেভে। প্রব্রত ব্রিন 75 ঘথভক 80 নমুনো 
মযোনুেোল ঘটব্রেিং নথনওভেল শুরু হভেভে, ব্রকন্তু স্বেিংব্রেে ঘটব্রেিং এখ্নও ঘকন্দ্রীে প্রশ্োসভনর অ্নুভমোিন 
করো প্রভেোজন তোই লযোব প্রব্রতব্রিন কভেক হোজোর পরীক্ষো সঞ্চোলন করভত পোভর। উপরন্তু, NY 
ঘপ্রসব্রবটোব্ররেোন হোসপোতোল একবোর পরীক্ষোর জনয ঘ েোভরল অ্নুভমোিন ঘপভল প্রব্রতব্রিন 50 ঘথভক 
60টি পরীক্ষো েোলোভনো শুরু কভর। গেননর আবোর আজ ঘকন্দ্রীে প্রশ্োসনভক ঘবসরকোব্রর লযোব, 



 

 

ঘেমন- NY ঘেভটর ঘপ্রসব্রবটোব্ররেোভনর মোিযভম ঘেভটর কভরোেোইরোস পরীক্ষোর বযবহোর অ্নুভমোিভনর 
জনয অ্নুভরোি জোব্রনভেভেন।  
  
বর্উ ইেকন  ঘেট ঘহলথ বডপাটন ম্বমন্ট ঘথম্বক প্রবিম্বরাি টিপস:  
  
বতন মোভন নভেল কভরোনোেোইরোভসর জনয ঘকোভনো টিকো নো থোকভলও, প্রোব্রতযব্রহক রক্ষণোত্মক পিভক্ষপগুব্রল 
অ্নযোনয শ্বোস-প্রশ্বোস সিংেোন্ত েোইরোস েব্রড়ভে পড়ো বন্ধ করভত পোভর:  

• অ্ন্তত 20 ঘসভকভন্ডর জনয সোবোন এবিং জল ব্রিভে প্রোেই হোত ঘিোভবন। েব্রি সোবোন এবিং 
জল নো পোওেো েোে, তোহভল অ্যোলভকোহল ব্রেব্রিক হযোন্ড সযোব্রনটোইজোর বযবহোর করুন।  

• আপনোর ঘেোখ্, নোক, মুখ্ নো-ঘিোেো হোত ব্রিভে ঘেোুঁভবন নো।  
• অ্সুি বযব্রক্তভির সোভথ  ব্রনষ্ঠ ঘেোগোভেোগ এব্রড়ভে েলনু।  
• অ্সুি হভল বোব্রড়ভত থোকুন।  
• আপনোর কোব্রশ্ বো হোুঁব্রে টিসুয ব্রিভে ঢোকুন, তোরপর টিসুযটি আবজন নোে ঘ ভল ব্রিন।  
• প্রোেশ্ই স্পশ্ন করো হে এমন বস্তু এবিং পৃষ্ঠতল পব্ররষ্কোর এবিং জীবোণুমুক্ত রোখ্ুন।  

  
িয ব্রেপোটন ভমন্ট অ্ব ঘহলথ এর অ্ব্রতব্ররক্ত তথয ঘরভে COVID-19 এ: 
https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/  
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