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গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ররাম্বেম্বল র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস আক্রমর্ বর্য়ন্ত্রম্বে র্তুর্ জরুবর পদম্বেম্বপর 
জর্ে রেম্বের স্বাস্থ্ে কবমের্াম্বরর সুপাবরে গ্রহে কম্বরর্  

  
কম্বরাভাইরাস বিব িং-এর সময় গভর্নর বর্উ ইয়ম্বকন র আরও 31টি র্তুর্ ঘের্া বর্বিত কম্বরম্বের্-
যার  ম্বল রেে জমু্বে রমাে ঘের্া দাাঁোল 173টিম্বত; র্তুর্ ঘের্ার মম্বযে রম্বয়ম্বে ওম্বয়েম্বেষ্টার 
কাউবিম্বত 10টি, বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত 17টি, র্াসাউ কাউবিম্বত 2টি এিিং রকলোন্ড কাউবিম্বত 2টি  

  
বর্উ ররাম্বেম্বলর সম্বিনাচ্চ আক্রান্ত অঞ্চম্বলর সু্কল, উপাসর্ালয় এিিং একবিত হিার অর্োর্ে 

স্থ্াপর্াগুম্বলা 12-25 মােন  পযনন্ত দইু-সপ্তাম্বহর জর্ে অস্থ্ায়়ীভাম্বি িন্ধ থাকম্বি  
  
পবরচ্ছন্নতা এিিং কবমউবর্টি বিষয়ক অর্োর্ে সহায়তা প্রম্বেষ্টাম্বত সাহাযে করার জর্ে বর্উ 
ররাম্বেম্বল র্োের্াল গার্ন ম্বক (National Guard) রেম্বের স্বাস্থ্ে দপ্তর কমান্ড রপাম্বে রমাতাম্বয়র্  

  
বর্উ ররাম্বেম্বল পর়ীো বর্র়ীোর উম্বেম্বেে োখা স্থ্াপর্া প্রবতষ্ঠার উম্বেম্বেে র্থনওম্বয়ল স্বাস্থ্ে 

(Northwell Health)-র সাম্বথ অিংে়ীদাবরত্ব রঘাষো  
  
  
গভর্নর কুউম ো আজ নর্উ ররোমেমে র্মভে কমরোর্োভোইরোমের আক্র র্ নর্য়ন্ত্রমে র্তুর্ জরুনর 
পদমেমপর জর্য রেমের স্বোস্থ্য কন ের্োর ড: হোওয়োডন  জকুোমরর েুপোনরে গ্রহে করমের্। এই অঞ্চমে 
বতন  োমর্ 108টি নর্নিত ঘের্ো রময়মে এবং এটি 'আক্রোন্ত' বমে নবমবনিত হমে। ররোমেোকমের  মযয 
নর্উ ররোমেমের এক  োইমের  মযয বৃহস্পনতবোর, 12  োিন  রেমক বুযবোর 25  োিন  পর্নন্ত দইু েপ্তোমহর 
জর্য সু্কে, উপোের্োেয় এবং ে মবত হবোর বড় বড় স্থ্োপর্োগুমেো বন্ধ রোখো অন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
গভর্নর এই রোদভুন োমব েহোয়তোর উমেমেয নর্উ ররোমেমের স্বোস্থ্য নবভোমগর একটি ক োন্ড রপোমে 
র্যোের্োে গোডন  রের্ো র োতোময়র্ কমরমের্। রের্োরো নর্য়নন্ত্রত অঞ্চমের ঘমর ঘমর খোবোর েরবরোমহ 
এবং জর্েোযোরমর্র জর্য উন্মুক্ত স্থ্োর্ পনরষ্কোর পনরেন্ন করমত েহোয়তো করমে।  
  
গভর্নর আরও 31টি র্তুর্ র্মভে কমরোর্োভোইরোমের ঘের্োর কেো নর্নিত কমরমের্, র্োর  োযযম  
নর্উ ইয়কন  রেমের রেে জমুড় নর্নিত ঘের্োর েবনম োে েংখযো হে 173টি। র োে 173 জর্ বযনক্ত 
র্োরো ভোইরোমের জর্য নর্নিতভোমব ের্োক্ত হময়মের্, তোমদর রভৌগনেক অবস্থ্োর্ নর্ম্নরূপ:  
  



 

 

ওময়েমিেোর: 108 (10টি র্তুর্)  
নর্উ ইয়কন  নেটি: 36 (17টি র্তুর্)  
র্োেোউ: 19 (2টি র্তুর্)  
রকেযোন্ড: 6 (2টি র্তুর্)  
েোরোমেোগো: 2  
েোম োক: 1  
আেেোর: 1  
  
র্েনওময়ে রহেে-এর েোমে নর্উ ররোমেমে পরীেো নর্রীেোর উমেমেয েোখো স্থ্োপর্ো রনতষ্ঠোর েোমে 
অংেগ্রহে করমবর্ বমেও রঘোষেো নদময়মের্। পনরদেনর্ শুযু োত্র েোেোৎ-েূনি নভনিক হমব। রেমের 
স্বোস্থ্য দপ্তমরর ওময়বেোইমে আরও তেয অনিমরই রকোে করো হমব।  
  
"নর্নিতভোমব েবমিময় রবনে কমরোর্ো ভোইরোমে আক্রোন্ত হবোর ঘের্ো েবমিময় রবনে ঘমেমে নর্উ 
ররোমেমে এবং েংখযোগুমেো র্তই বোড়মে, এটি নর্য়ন্ত্রমে আ োমদরমক একটি নবমেষ জর্স্বোস্থ্যগত রকৌেে 
গ্রহে করোর রময়োজর্ীয়তো ততই রবনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আ রো নর্য়ন্ত্রে রেমক রে মর্র 
নদমক এনগময় র্োনে এবং এই ররোগটির েংক্র ে রভৌগনেক নভনিমক হওয়োয়, আ রো এই নবমেষ 
ঘের্োস্থ্েটিমক উৎে নহমেমব আক্র ে করনে। আক্রোন্তমদর  মযয েসু্থ্ হময় র্োবোর পনর োে বনৃি পোবোর 
এই পনরনস্থ্নতমত আন  েকে নর্উ ইয়কন বোেীমক েোরকেোটি স্মরে রোখোর জর্য অর্ুমরোয করনে: 
আ রো এই ে স্ত নকেু নর্ময় কেো বনে জর্গেমক অবনহত রোখমত - ভীত করমত র্য় - এবং 
আপনর্ র্নদ অরনেত জর্মগোষ্ঠীর েদেয র্ো হর্ তোহমে বোড়নত আেঙ্কোর রকোমর্ো কোরে রর্ই।"  
  
বর্উ ইয়কন  রেম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার র্া. হাওয়ার্ন  জকুার িম্বলর্, "COVID-19-এ আক্রোন্ত 
বযনক্তমদর েোমে ঘনর্ষ্ঠ রর্োগোমর্োমগর নভনিমত েংক্র মের েংখযো বোড়োয়, রেজর্য ঘনর্ষ্ঠ রর্োগোমর্োগ 
েম্ভোবর্ো ক োমর্োর নবমেষ রময়োজর্ীয়তো রময়মে। এই েম্ভোবর্োগুমেোর  মযয রময়মে সু্কে, গীজন ো, 
উপোের্োেয় এবং অর্ুষ্ঠোমর্র অর্যোর্য স্থ্োর্ রর্খোমর্ নবপুে েংখযক রেোক ে মবত হয় এবং দীঘন ে য় 
যমর একমত্র েোমক। র্নদও আ রো নবশ্বোে কনর রর্ েোযোরেভোমব নর্উ ইয়কন বোেীর জর্য ঝুুঁ নক ক , 
তবুও আন  নর্উ ররোমেমে আ রো রর্ র্তুর্ েংক্র মের  ুমখো ুনখ হনে তো ক োমর্োর েমেয আরও 
রবনে েনড়ময় পড়োর েুমর্োগমক হ্রোে করোর উমেমেয আন  এই রকৌেেটির েুপোনরে কমরনে।"  
  
কোউনি নর্বনোহী এবং নর্উ ররোমেমের র য়র েহ স্থ্োর্ীয় অংেীদোরমদর েোমে পরো েন কমর 
নর্য়ন্ত্রর্োযীর্ অঞ্চমের স্থ্োপর্োগুমেোর তোনেকো রকোে করো হমে।  
  
বতন  োমর্ খোদয েহোয়তো ক নেূনির উপর নর্ভন রেীে েকে নেশুর জর্য এই দ'ুেপ্তোমহ েুনবযোগুমেো 
অবযোহত েোকমব তো নর্নিমত রেমে আক্রোন্ত সু্কেগুমেোর েোমে কোজ করমব।  
  

###  
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