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গভর্নর কুউম্বমা র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস মমাকাম্বিলায় সমবিত মেডাম্বরল িেিস্থা গ্রহণ করার জর্ে 
মপ্রবসম্বডন্ট ট্রাম্বের উম্বেম্বেে আহ্বার্ করম্বলর্  

  
একটি ম ালা বিঠিম্বত মপ্রবসম্বডন্ট ট্রােম্বক গভর্নর মকাবভড-19-এর প্রভাি প্রেবমত করার উম্বেম্বেে 
পরীক্ষা বর্রীক্ষা, সু্কল িন্ধ করা এিং হাসপাতাম্বলর পবরম্বিষা প্রদাম্বর্র সামর্থনে বিষয়ক আগ্রাসী 

জাতীয় মকৌেল গ্রহম্বণর আহিার্ জার্ার্  
  

অবিক আক্রান্ত এলাকার যর্থা-রকলোন্ড, ওম্বয়স্টম্বিস্টার, বর্উ ইয়কন  বসটি, সাম্বোক, র্াসাউ-এ 
অিবস্থত অপবরহাযন র্য় মস্টম্বের এমর্ কমীম্বদর দইু সপ্তাম্বহর জর্ে িাবিম্বত মর্থম্বক কাজ করার 

বর্ম্বদন ে মদয়া হল  
  

গভর্নর প্রিার্ বিিারক জোম্বর্ে বডবেওম্বরর বর্কে অপবরহাযন র্য় এমর্ মামলার কাযনবিিরণী 
সীবমত করার সহ, আদালম্বত কাম্বজর পবরমাণ কমাম্বর্ার পবরকল্পর্া করার জর্ে অর্ুম্বরাি কম্বরর্  

  
মস্টে ইউবর্ভাবসনটি অে বর্উ ইয়কন স এোয়ার মস্টে কম্বলজ (SUNY Empire State College)-এর 
সভাপবত বজম মালােরাসম্বক সু্কল িম্বন্ধর প্রস্তুবতম্বত জরুবর অিস্থার পবরকল্পর্া ততবরর দাবয়ত্ব মদয়া 

হল  
  

জম্বর্ জম্বর্ মযাগাম্বযাগ সীবমত করার উম্বেম্বেে মমােরযার্ দপ্তরম্বক মকিলমাত্র অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট 
বভবিম্বত মসিা প্রদার্ করার পদ্ধবতম্বত িম্বল যাওয়ার বর্ম্বদন ের্া প্রদার্ করা হল  

  
বর্উ ইয়ম্বকন  69টি র্তুর্ কম্বরাভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিত করা হল-যার মািেম্বম মস্টে জমু্বি মমাে 

সং ো দাাঁিাল 729টিম্বত; 9টি কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ির পাওয়া বগম্বয়ম্বে  
  
  

গভর্নর কুউম ো COVID-19-এর প্রভোব প্রশম ত করোর উমেমশে পরীক্ষো মর্রীক্ষো, সু্কল বন্ধ করো 
এবং হোসপোতোমলর পমরমবষো প্রদোমর্র সো র্থনে মবষয়ক আগ্রোসী জোতীয় ককৌশল গ্রহণসহ, র্মভল 
কমরোর্োভোইরোস ক োকোমবলোয় স মিত কেডোমরল বেবস্থো গ্রহণ করোর জর্ে আজ কপ্রমসমডন্ট ট্রোমের 
উমেমশে আহ্বোর্ জোমর্ময়মের্।  
  

https://www.nytimes.com/2020/03/15/opinion/andrew-cuomo-coronavirus-trump.html


 

 

গভর্নর, কপ্রমসমডন্ট ট্রোমের উমেমশে একটি ক োলো মিঠিমত ট্রোেমক তোমদর অমভজ্ঞতো, সরঞ্জো  এবং 
জর্বল শমিমক কোমজ লোমগময় সো মরক ঘোটি মকংবো কমলজ ডরম ম োমরমজর  ত মবদে োর্ 
স্থোপর্োগুমলোমক - অস্থোয়ী মিমকৎসো ককন্দ্র মহমসমব বেবহোর করোর জর্ে - পুর্মর্ন নোণ এবং প্রস্তুত 
করোর উমেমশে  োমকন র্ যিুরোমের কসর্োবোমহর্ীর প্রমকৌশল ককোরমক (U.S Army Corps of 
Engineer) ক োতোময়র্ করোর আহ্ববোর্ জোমর্ময়মের্। গভর্নর আক্রোন্ত হবোর ঘ র্োগুমলোমক দ্রুততোর 
সোমর্থ মিমিত এবং আলোদো করোর জর্ে পরীক্ষো মর্রীক্ষোর সক্ষ তো সমবনোচ্চ করোর লমক্ষে আরও 
অমিক পরীক্ষোগোর ও পদ্ধমতমক অর্ুম োদর্ মদমত কে গুমলোমক কততন ত্ব কদয়োর জর্ে  োদে ও ওষুি 
প্রশোসর্ (Food and Drug Administration) এবং করোগ মর্য়ন্ত্রণ ও প্রমতমরোি ককমন্দ্রর (Centers 
for Disease Control and Prevention)  োিেম  রোেপমতর প্রমত আহ্বোর্ জোমর্ময়মের্। গভর্নর 
ক র্ শহর ও কে  বেবসো বোমণজে ও সু্কল বন্ধ করমব, বো অর্ুষ্ঠোর্ বোমতল করমব তো মর্িনোরমর্র 
উমেমশে অমভন্ন কেডোমরল  োর্দণ্ড ততমরর আহ্বোর্ জোমর্ময়মের্।  
  
গভর্নর অমিক আক্রোন্ত এলোকোর যর্থো-রকলেোন্ড, ওময়েমিেোর, মর্উ ইয়কন  মসটি, সোমেোক, র্োসোউ-
এ অবমস্থত অপমরহোযন র্য় কেম র এ র্ ক ীমদর দইু সপ্তোমহর জর্ে বোমিমত কর্থমক কোজ করোর 
মর্মদনশর্ো মদময়মের্। গভর্নর ক ো রযোর্ দপ্তরমক (Department of Motor Vehicle, DMV) জমর্ 
জমর্ কযোগোমযোগ সীম ত কমর এবং যোত্রী সোমর ক োমত সহোয়তোর জর্ে সোম্প্রমতক সপ্তোহগুমলোমত কে  
কততন ক প্রময়োগকত ত বমিনত স ময়র িোইমত মর্য়ম ত ক নঘন্টোয় মেমর আসোর জর্ে ক ো রযোর্ দপ্তরমক 
ককবল োত্র অেোপময়ন্টম ন্ট মভমিমত কসবো প্রদোর্ করোর পদ্ধমতমত িমল যোওয়োর মর্মদনশর্োও প্রদোর্ 
কমরমের্।  
  
গভর্নর প্রিোর্ মবিোরক জেোমর্  মডমেওমরর মর্ক  কেৌজদোমর মবিোর বেবস্থোমক বেোহত র্ো কমর, 
অপমরহোযন র্য় এ র্  ো লোর কোযনমববরণী সীম ত করোর সহ, আদোলমত কোমজর পমর োণ ক োমর্োর 
পমরকল্পর্ো করোর জর্ে অর্ুমরোি কমরমের্। গভর্নর কে  ইউমর্ভোমসনটি অে মর্উ ইয়কন স এেোয়োর 
কে  কমলমজর সভোপমত মজ   োলো রোসমক কোউমন্টগুমলোর সোমর্থ মকভোমব  োদে অমর্শ্চতোর ভুিমভোগী 
মশশুমদরমক  োদে সরবরোহ করো যোয় এবং যর্থোযর্থ মশশু পমরিযনো কসবোয় পমরবোরগুমলোর অংশগ্রহমণর 
সুমযোগ রময়মে তো মর্মশ্চতকরো যোয় তো সহ সু্কল বমন্ধর প্রস্তুমতমত জরুমর অবস্থোর পমরকল্পর্ো ততমরর 
দোময়ত্বও অপনর্ কমরমের্।  
  
"আ োমদর লক্ষে হল, এই ভোইরোমসর মবস্তোর এ র্ গমতমত মর্ময় আসো যোমত কমর স্বোস্থেমসবো বেবস্থো 
তো মর্য়ন্ত্রণ করমত পোমর, এবং আ রো আগ্রোসী পরীক্ষো মর্রীক্ষো এবং শমিশোলী সো োমজক দরূত্ব 
স্থোপর্ কপ্রোম োকমলর  োিেম  কসটি কমর যোমি। তমব র্তুর্ আশঙ্কো করো হময়মেল আক্রোন্ত হবোর এ র্ 
প্রিুর ঘ র্ো আ োমদর স্বোস্থেমসবো বেবস্থো র্ষ্ট করোর জর্ে হু মকস্বরূপ এবং দ্রুত মবকোশ োর্ এই 
পমরমস্থমত ক োকোমবলোর জর্ে আ োমদর কেডোমরল সরকোমরর পক্ষ কর্থমক জোতীয় পদমক্ষপ 
প্রময়োজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সংমক্ষমপ, ট্রোে প্রশোসর্মক হোসপোতোমলর সক্ষ তো বোিোমত 
পরীক্ষো মর্রীক্ষোর স্থোর্ীয়করণ, সকল মকেু বন্ধ করোমক ককন্দ্রীয়করণ এবং কসর্োবোহীমর্র প্রমকৌশল 
ককোরমক দোময়ত্ব মদমত হমব। কয স্তমরর উমেগ উৎকন্ঠো এ র্ রময়মে তো প্রকত ত অবস্থোর সোমর্থ কয 
সো ঞ্জসেপূণন র্য় তো আম  পুর্রোয়  মর্ কমরময় কদয়োর পোশোপোমশ আ রো ভোইরোসটির প্রভোব প্রশ মর্ 
এবং জর্স্বোস্থে সরুক্ষোয় সরকোমরর প্রমতটি পযনোময়র সোমর্থ ঘমর্ষ্ঠভোমব কোজ করো অবেহত রো মবো।"  

https://www.nytimes.com/2020/03/15/opinion/andrew-cuomo-coronavirus-trump.html


 

 

  
অবমশমষ, গভর্নর আরও 69টি র্তুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমসর ঘ র্োর কর্থোও মর্মশ্চত কমরমের্, যোর 
েমল মর্উ ইয়কন  কে  জমুি মর্মশ্চত ঘ র্োর সবনম ো  সং েো দোাঁিোল 729টি। ক ো  729 জর্ বেমি 
যোরো ভোইরোমসর জর্ে মর্মশ্চতভোমব সর্োি হময়মের্, তোমদর কভৌগমলক অবস্থোর্ মর্ম্নরূপ:  
  
অববি কোউমন্ট: 8 (3টি র্তুর্)  
করো  কোউমন্ট: 1  
মডলোউর কোউমন্ট: 1  
ডোমিস কোউমন্ট: 7 (3টি র্তুর্)  
ইমর কোউমন্ট 3  
মগ্রর্ কোউমন্ট: 2 (2টি র্তুর্)  
হোরমক োর কোউমন্ট: 1  
 র্মরো কোউমন্ট: 2  
 ন্টমগো োমর কোউমন্ট: 1 (1টি র্তুর্)  
র্োসোউ কোউমন্ট: 98 (5টি র্তুর্)  
মর্উ ইয়কন  মসটি: 329 (29টি র্তুর্)  
অমরঞ্জ কোউমন্ট: 6  
পুতর্ো  কোউমন্ট: 2 (2টি র্তুর্)  
রকলেোন্ড কোউমন্ট: 13  
সোরোম োগো কোউমন্ট: 3  
কস্কমর্মেমড কোউমন্টিঃ 2  
সোমেোক কোউমন্ট: 47 (6টি র্তুর্)  
টিওগো কোউমন্ট: 1  
ক োেমকন্স কোউমন্ট: 1  
উলেোর কোউমন্ট: 5  
ওময়েমিেোর কোউমন্ট: 196 (18টি র্তুর্)  
  

###  
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