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অর্ুম্বমাদম্বর্র জর্ে দাবির কম্ব়েক সপ্তাহ পর গভর্নর কুউম্বমা খাদে ও ঔষধ প্রোসর্ বর্উ ই়েকন  
স্টেটম্বক সকল ধরম্বর্র স্টকাবভড-19 পরীক্ষা সরকাবর ও স্টিসরকারী গম্বিষর্াগাম্বর পবরচালর্া 

করার জর্ে অর্ুমবি স্টদ়োর কথা স্ট াষণা করম্বলর্  
  

বর্উই়েকন  স্টেট এখর্ 28টি গম্বিষণাগারম্বক মোর্ু়োল, আংবেক-স্ব়েংবি়ে এিং স্ব়েংবি়ে পরীক্ষা 
চালাম্বর্ার জর্ে অর্ুম্বমাদর্ বদম্বি পাম্বর-যা সক্ষমিাম্বক র্াটকী়েভাম্বি আগামী সপ্তাম্বহর মম্বধে 

প্রবিবদর্ প্রা়ে 6,000 পরীক্ষা করার পযনাম্ব়ে উন্নীি কম্বর  
  
স্টকাবভড-19-এর কারম্বণ শ্রবমকম্বদর জর্ে স্টিকারত্ব িীমা দাবি করার জর্ে 7 বদম্বর্র অম্বপক্ষা 
স্টম়োদ িাবিল কম্বর এিং িন্ধ করার জর্ে বর্ম্বদন ে প্রদার্ করা হম্ব়েম্বে এমর্ সু্কলগুম্বলা়ে জর্ে 

সহা়েিা জবরমার্া িাদ বদম্ব়ে বর্িনাহী আম্বদে জাবর করম্বলর্  
  

গভর্নর পািবলক সাবভন স দপ্তরম্বক স্টকাবভড-19 এর কারম্বণ ইউটিবলটিগুম্বলাম্বক পবরম্বষিা বিবিন্ন 
করা স্টথম্বক বিরি থাকার বর্ম্বদন ে বদম্বলর্  

  
বর্উ ই়েম্বকন  96টি র্িুর্ কম্বরাভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিি করা হল-যার মাধেম্বম স্টেট জমু্বে স্টমাট 

সংখো দাাঁোল 421টিম্বি; 10টি কাউবিম্বি র্িুর্ আিাম্বের খির পাও়ো বগম্ব়েম্বে  
  
  

ফেডারেল অনুর াদরনে জনয দাবিে করেক সপ্তাহ পে গভননে অযানু্ড্র এ . কুউর া আজ ফ াষণা 
বদরেরেন ফে খাদয এিং ঔষধ প্রশাসন (Food and Drug Administration, FDA) বনউ ইেকন  
ফেটরক নরভল করোনাভাইোস িা ফকাবভড-19-এে জনয ফেরটে 28টি সেকাবে ও ফিসেকাবে 
গরিষণাগারে  যানুোল, আংবশক-স্বেংবিে এিং স্বেংবিে পেীক্ষা শুরু কোে অনুর াদন বদরেরে। 
পেীক্ষাে জনয অনুর াদনটিে  রধয ফোরশ (Roche) উচ্চ-কােনক্ষ  প্ল্যাটে নও অন্তভভন ক্ত েরেরে। 
গভননে সক্ষ তা িৃবি কোরক অগ্রাবধকাে বহসারি বনরেরেন এিং এই অনুর াদরনে েরল ফেরটে 
পেীক্ষাে ক্ষ তা নাটকীেভারি িৃবি পারি - প্রবতবদন 3,000 ফেরক পরেে সপ্তারহ প্রাে 6,000 
হরি। 
  
গভননে কুউর া শ্রব করদে উপে ফকাবভড-19 এে অেনননবতক প্রভাি উপশ  কেরত এিং ফে 
সু্কলগুবলরক িন্ধ কোে বনরদনশ ফদওো হরেরে তারদে সু্কল সহােতা বনবিত কোে জনয একটি 
বনিনাহী আরদশও জাবে করেরেন। গভননরেে বনিনাহী আরদরশে অংশ বহসারি, ফকাবভড-19-এে কােরণ 
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ক নচু্যত কো হরেরে এ ন শ্রব করদে ফিকােত্ব িী া দাবি কোে জনয 7 বদরনে অরপক্ষাে কোে 
স েটি ফেট  ওকুে কেরি। বনিনাহী আরদশ ফেট িা স্থানীে ক নকতন ারদে কতৃন ক িন্ধ কেরত 
বনরদন বশত সু্কল িা ফেগুরলা ফেট বকংিা স্থানীে জরুবে ফ াষনাে কােরণ 180 বদন সু্কল ফখালাে 
োখাে শতন  পভেণ কেরত পারেবন ফসগুরলাে সহােতা জবে ানা (Aid Penalty) িজন ন কো হরি।  
  
গভননে বনউ ইেকন  ফেরটে পািবলক সাবভন স দপ্তেরক ফকাবভড-19 দ্বাো আিান্ত গ্রাহকরদে বিদযুৎ 
এিং তাপ সহ - পািবপ্ল্ক ইউটিবলটিে পবেরষিা িন্ধ করে ফদওো ফেরক বিেত োকাে বনরদনশনাও 
বদরেরেন। ফেরটে প্রধান ইউটিবলগুরলারক ফকাবভড-19 প্রাদভুন ারিে স ে িাসা িাবিরত পবেরষিা িন্ধ 
কো স্থবগরতে জনয তাৎক্ষবণক পদরক্ষপ ফনরি এিং প্রাদভুন ারিে কােরণ আবেনকভারি সঙ্করত পিা 
গ্রাহকরদে জনয বিলবিত অেন প্রদারনে পবেকল্পনা অিযাহত োখরি।  
  
"নরভল করোনাভাইোরসে বিস্তােরক ধীে কোে জনয আ ারদে এই ফেরট প্রধান ফে কাজটি কেরত 
হরি তা হরে পেীক্ষা িৃবি কো, এিং ফেডারেল সেকাে ফদশ জরুি পেীক্ষাে অনুর াদরন 
বিবধবনরষধ সবেরে ফনওোে ফক্ষরে ধীরে সািা ফদোে  াধযর  পেীক্ষাে িাধা ততবে করেরে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বনউ ইেকন  ফেরট 28টি গরিষণাগাে েরেরে ো তাৎক্ষবণকভারি পেীক্ষা 
শুরু সক্ষ  এিং এই নতুন অনুর াদন নাটকীেভারি ফেরটে পেীক্ষা কোে সক্ষ তা িৃবি কেরত 
এিং আিান্ত হিাে  টনা খুরজ ফিে কেরত, আিান্তরদেরক বিবেন্ন কেরত এিং আেও দ্রুত এই 
বিস্তাে িরন্ধ সহােতা কেরত স েন কেরি। আ ো এই ভাইোরসে ফ াকারিলা কেবে, বকন্তু আ ো 
বনউ ইেকন িাসী ফে ভে এিং উরদ্বরগে  ুরখা ুবখ হরেরে ফসটিে ফ াকারিলাও কেবে, এিং পবেবস্থবত 
অনুোেী এ দরুটাে ফ াকারিলাে আ ো প্রবতবদন নতুন পদরক্ষপ গ্রহণ কেবে।"  
  
অিরশরষ, গভননে আেও 96টি নতুন নরভল করোনাভাইোরসে  টনাে কোও বনবিত করেরেন, 
োে েরল বনউ ইেকন  ফেট জরুি বনবিত  টনাে সিনর াট সংখযা দাাঁিাল 421টি। ফ াট 421 জন 
িযবক্ত োো ভাইোরসে জনয বনবিতভারি সনাক্ত হরেরেন, তারদে ফভৌগবলক অিস্থান বনম্নরূপ:  
  
অনিধ কাউবি: 2 (1টি নতুন)  
ফরা  কাউবি: 1  
বডলাউে কাউবি: 1  
ডারচ্স কাউবি: 3 (2টি নতুন)  
হােবক াে কাউবি: 1  
 নরো কাউবি: 1  
নাসাউ কাউবি: 51 (10টি নতুন)  
বনউ ইেকন  বসটি: 154 (59টি নতুন)  
অরেঞ্জ কাউবি: 3 (2টি নতুন)  
েকলযান্ড কাউবি: 9 (2টি নতুন)  
সাোরটাগা: 3  
ফস্করনকরটবড: 1 (1টি নতুন)  
সারোক কাউবি: 28 (8টি নতুন)  



 

 

উলোে কাউবি: 5 (1টি নতুন)  
ওরেেরচ্োে কাউবি: 158 (10টি নতুন)  
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