
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিষম্বে বিব িংম্বের সমে গভর্নর কুউম্বমা গণ সমাম্বিে করার র্তুর্ বিবি 
ঘ াষণা করম্বলর্  

  
500 িা তার জর্ থাকম্বি এমর্ সকল অর্ুষ্ঠার্ িাবতল িা স্থবগত হম্বি  

  
500 জম্বর্র বর্ম্বের ঘেম্বকাম্বর্া জমাম্বেম্বতর ঘেম্বে 50 েতািংে কবমম্বে আর্ম্বত হম্বি  

  
র্াবসনিং ঘহামগুম্বলাম্বত পবরদেনম্বর্র বিবি বর্ম্বষি- সম্বিনাচ্চ অরবেতম্বদর সুরোম্বথন শুিুমাে 
বেবকৎসাগত বদক ঘথম্বক প্রম্বোজর্ীে এমর্ পবরদেনর্গুম্বলার অর্ুমবত ঘদো হম্বি  

  
বর্উ ঘরাম্বেম্বলর ইস্ট ঘকাম্বস্ট প্রথম গাবির মম্বিেই পরীো সুবিিা, আগামীকাল ঘথম্বক পরীো শুরু 

হম্বি  
  

বর্উ ইেম্বকন  109টি র্তুর্ কম্বরাভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত করা হল-োর মািেম্বম ঘস্টট জমু্বি ঘমাট 
সিংখ্ো দাাঁিাল 325টিম্বত; 14টি কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের খ্ির পাওো বগম্বেম্বে  

  
  
নভেল কভরোনোেোইরোস বিষয়ক বিব িং-এর সময় গেননর অ্যোনু্ড্র এম. কুউভমো আজভক 500 িো তোর 
বিবি মোনুভষর উপবিবত থোকভি এমন অ্নুষ্ঠোন িোবতল িো িবগত করোর বনভদনিনো বদভয়, গণ 
সমোভিভির উপভর বেভের বিবি বনভষভির কথো ব োষণো কভরভেন। জনস্বোিয বিষয়ক বিভিষজ্ঞরো 
একমত বে মোনুষজন কোেোকোবে থোভক এমন জনসমোভিভি নভেল কভরোনোেোইরোস দ্রুততোর সোভথ 
সহভজই অ্ভনকভক সিংক্রোবমত করভত পোভর এিিং এর বিস্তোরভক চোবলভয় বেভত পোভর। বস কোরভণ, সু্কল, 
হোসপোতোল, পোিবলক েিন, গণপবরিহন, মুবদ বদোকোন এিিং খুচরো বদোকোভনর মতন িোন বসখোভন 
মোনুষজন খিু কোেোকোবে সিংস্পভিন েোয় নো, বসই সকল িোনসহ, সমোভিি বকিংিো 500 জভনর কম 
মোনুষ রভয়ভে এমন িযিসো প্রবতষ্ঠোভনর িোরন ক্ষমতো 50 িতোিংি কবমভয় আনভত হভি। এই নতুন 
বিবি বনভষিগুভলো শুক্রিোর, 13 মোচন  বিভকল 5েো বথভক কোেনকর হভি িডওভয় বথভয়েোরগুভলো িোভদ, 
বেখোভন এই বিবি বনভষি আজ বিভকল 5েো বথভকই কোেনকর হভি।  
  
সিভচভয় দিূনল বনউ ইয়কন িোসীভদর সরুক্ষোভথন গেননর কুউভমো নোবসনিং বহোমগুভলোভত শুিুমোত্র বচবকৎসোগত 
বদক বথভক প্রভয়োজনীয় পবরদিননগুভলোই অ্নুমবত পোভি িভলও জোনোন। এই নীবত শুক্রিোর বিভকল 5েো 
বথভক কোেনকর হভি। বেে নোবসনিং বহোমগুভলোভক স্কোইপ এিিং অ্নযোনয অ্নলোইন বেোগোভেোভগর সুবিিো 



 

 

িোপন করভত অ্নুভরোি করভে েোভত পবরিোরগুভলো তোভদর বপ্রয়জনভদর সোভথ বেবল-পবরদিনন করভত 
পোভর। অ্বিকন্তু, প্রবতবদন বকোভনো নোবসনিং বহোভমর কমীরো েখন বকোভনো িোপনোয় প্রভিি কভর তখন 
তোভদর স্বোিয পরীক্ষো করো করভত হভি এিিং বকোভনো প্রকোর উপসগন প্রদিনন কভর নো এমন বিস্তোর 
বেকোভত সোবজন কোল মোস্ক পড়ভত হভি।  
  
পরীক্ষোর ক্ষমতো িোড়োভনোর উভেভিয বেে ইভতোমভিয েো করভে তোর সোভথ সোভথ প্রবতবদন আরও 
অ্বতবরক্ত 5,000 পরীক্ষো চোলোভনোর জনয িোভয়োভর োভরন্স গভিষনোগোভরর (BioReference 
Laboratories) সোভথ চুবক্ত করভে। প্রবতবদভনর এই অ্বতবরক্ত 5,000 পরীক্ষো আগোমী সপ্তোভহ 
অ্নলোইভন আসভি। সোমভনর বদনগুভলোভত বেভের সোভথ বে 28টি বিসরকোবর গভিষনোগোর অ্িংিীদোরত্ব 
করভত েোভে িভল গেননর বে ব োষণো বদভয়ভেন তোর সোভথ পরীক্ষো করোর এই অ্বতবরক্ত সোমথনযটি 
েুক্ত হভে। উপরন্তু গেননর ব োষণো বদভয়ভেন বে বনউ বরোভিভলর ইে বকোভে প্রথম গোবড়র মভিয 
িভস সরকোবর পরীক্ষো সবুিিো, আগোমীকোল বথভক মোনুষজভনর পরীক্ষো শুরু করভি। শুিুমোত্র 
অ্যোপভয়ন্টভমভন্টর মোিযভমই পরীক্ষো করো হভি। বনউ বরোভিভলর িোবসন্দো েোরো পথৃকীকরভণর অ্িীভন 
আভেন তোভদরভক প্রথভম পরীক্ষো করো হভি।  
  
অ্িভিভষ, গেননর আরও 109টি নতুন নভেল কভরোনোেোইরোভসর  েনোর কথো বনবিত কভরভেন, েোর 
 ভল বনউ ইয়কন  বেে জভুড় বনবিত  েনোর সিনভমোে সিংখযো দোাঁড়োল 325টি। বমোে 325 জন িযবক্ত 
েোরো েোইরোভসর জনয বনবিতেোভি সনোক্ত হভয়ভেন, তোভদর বেৌগবলক অ্িিোন বনম্নরূপ:  
  
অ্বিি কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
বিোম কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
বডলোউর কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
ডোভচস কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
হোরবকমোর কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
মনভরো কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
নোসোউ কোউবন্ট: 41 (13টি নতুন)  
বনউ ইয়কন  বসটি: 95 (43টি নতুন)  
অ্ভরঞ্জ কোউবন্ট: 1 (1টি নতুন)  
রকলযোন্ড কোউবন্ট: 7 (1টি নতুন)  
সোরোভেোগো কোউবন্ট: 3 (1টি নতুন)  
সোভ োক কোউবন্ট: 20 (14টি নতুন)  
উলেোর কোউবন্ট: 4 (3টি নতুন)  
ওভয়েভচেোর কোউবন্ট: 148 (27টি নতুন)  
  
"এই কভরোেোইরোভসর বিস্তোর বনভজ বনভজ থোমভি নো এিিং আমরো জোবন বে গণ সমোভিি দ্রুততোর 
সোভথ বিিোল সিংখযক মোনষুভক সিংক্রবমত করোর গুরুত্বপূণন বকভেিল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি 
বনয়ন্ত্রভণ সহোয়তো করোর উভেভিয, আমরো িড় অ্নষু্ঠোভনর উপভর সীমোিদ্ধতো আভরোপ করোর পোিোপোবি 
- নোবসনিংভহোভমর বলোকজনসহ - আমোভদর সিভচভয় ঝুাঁ বকপূণন জনভগোষ্ঠীভক সুরক্ষোর জনয নতুন িযিিো 



 

 

গ্রহণ করবে এিিং েবিষযভতর সক্ষমতো সিংবিষ্ট বেভকোভনো সমসযো বমোকোভিলোয় সক্ষম হভত আমোভদর 
স্বোিযভসিো িযিিোভক প্রস্তুত করবে। বপ্রক্ষোপেই গুরুত্বপূণন এিিং উবিগ্নতো এই পবরবিবতর প্রকৃত  েনোভক 
েোবপভয় বগভলও, আমরো জনস্বোভিযর সরুক্ষোভথন আক্রমণোত্মক পদভক্ষপ গ্রহণ করভিো এিিং েবিষযভত এই 
েোইরোভসর বেভকোভনো প্রসোভরর বিষভয় প্রস্তুত থোকভিো।"  
  
"আমোভদর প্রথম অ্গ্রোবিকোর হভে জনস্বোিয রক্ষো করো এিিং গেননর ও বনউ ইয়কন  বেে এই পেনন্ত 
েতগুভলো পদভক্ষপ বনভয়ভে তো বসই লভক্ষয এবগভয় চভলভে," ঘস্টম্বটর স্বাস্থে বিষেক কবমের্ার ডা. 
হাওোডন  জকুার িম্বলর্, "জনস্বোিয বিভিষজ্ঞরো স্পষ্ট কভরভেন বে িড় সড় জনসমোভিি বেখোভন 
কোেকোবে সিংস্পভষন আসোর সম্ভোিনো রভয়ভে বসগুভলোভক সীমোিদ্ধ করো এই েোইরোভসর বিস্তোরভক িীর 
করোর একটি অ্তযন্ত গুরুত্বপুণন উপোয়। এই বিিোন মোনুষভক সিু ও বনরোপদ রোখভত সোহোেয করভি।"  
  
গেননর এও ব োষণো কভরভেন বে, কমীসঙ্কে বদখো বদভল সিংরবক্ষত স্বোিয পবরভষিো বপিোদোর ততবরর 
পদভক্ষপ বনভে এিিং বেভের িোপনোগুভলোভক েোভত অ্িোয়ী হোসপোতোল বহভসভি িযিহোর করো েোয়, 
বেে তো িনোক্ত করোর িযিিো বনভে। বেে প্রোক্তন বচবকৎসক, নোসন এিিং অ্নযোনয স্বোিযভসিো 
বপিোদোরভদরভক তোভদর প্রোক্তন বনভয়োগকোরীভদর সোভথ পুনরোয় সিংভেোগ করভত এিিং কমী সঙ্কভের সময় 
কভলর বেবিভত কোজ করোর অ্নুভরোি করভে। বেে সিংরবক্ষত কমীর জনয জোতীয় গোডন  বমবডকভদর 
িনোক্ত করভে এিিং সম্ভোিয বরজোেন স্বোিযভসিো বপিোদোরভদর িনোক্ত করোর উভেভিয বমবডভকল 
সু্কলগুভলোর সোভথ বেোগোভেোগ করভে। অ্বিকন্তু, স্বোিয দপ্তর আরও বিবি স্বোিযভসিো কমী প্রবিবক্ষত 
করোর উভেভিয বনয়মোিলী ত্বরোবিত করভে েোভত তোরো অ্নযোনয বক্ষভত্রও কোজ করভত পোভর।  
  
কবমউবনটিগুভলোর মভিয সিনোবিক হোভর আক্রোন্ত হওয়ো সকল সু্কভলর জনয, অ্বিক হোভর সিংস্পিনভক 
সীমোিদ্ধ কভর এমন বপ্রোভেোকল প্রভয়োগ করভত বেে সবক্রয় পদভক্ষপ গ্রহণ করভি। আজ একটি 
আক্রোভন্তর  েনো বনবিত হওয়োয় এই বসবমেোভরর িোবক সময়েুকুর জনয িোরীবরকেোভি উপবিত 
থোকভল হয় এমন ক্লোস আলিোবনর বেে ইউবনেোবসনটি অ্  বনউ ইয়কন  (SUNY Albany) িোবতল 
করভি িভল আজ গেননর ব োষণো বদভয়ভেন।  
  
উপরন্তু, বে িযিসো প্রবতষ্ঠোনগুভলো কভেোরেোভি পবরষ্কোর পবরেন্নতোর মোন পূরণ করভত সক্ষম নয় 
তোভদরভক (212) 803-3100 নম্বভর একটি িন্ধ করোর আভদভির জনয এম্পোয়োর বেে বডেলপভমন্ট 
(Empire State Development)-এর সোভথ বেোগোভেোগ করভত হভি।  
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