অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

চলমার্ COVID-19 প্োর্ম্বেবমক প্বরবিবিম্বি, গভর্ন র কুউম্বমা বর্উ ইয়কন পপ্ািাশ্রম্বয় 1,000
েয্োর হাসপ্ািাল বভবিক জাহাজ 'USNS COMFORT' পমািায়ম্বর্র বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্

USNS Comfort-এর েবির জর্ে পদখুর্ USNS Comfort-এর েবির জর্ে পদখুর্ এখাম্বর্
অিোিেেক র্য় এমর্ িেিসাগুম্বলার জর্ে িাবি পেম্বক কাজ করার কমন প্ন্থা িাস্তিায়ম্বর্র জর্ে
বর্িন াহী আম্বদে জাবর করা হম্বয়ম্বে য্া 20 মাচন, শুক্রিার পেম্বক কায্ন কর হম্বি
পয্ িেিসাসমূম্বহর অবিম্বস কমন চাবরিৃম্বের অিিার্ আিেেক িাম্বদর অিেেই অবিম্বস কমীম্বদর
সংখো 50 েিাংে কমাম্বি হম্বি
প্রম্বয়াজর্ীয় প্বরম্বেিাবদগুম্বলার জর্ে তিবর িেবিক্রম - জাহাজ বেল্প, গুদাম, মুবদ ও খাদে
উৎপ্াদর্, িাম্বমন বস, গণমাধ্েম, িোংক এিং সম্পবকনি আবেন ক প্রবিষ্ঠার্ এিং সরিরাম্বহর জর্ে
প্রম্বয়াজর্ীয় িেিসা এর অন্তভুন ক্ত
বর্উ ইয়কন পেম্বে আরও 1,008 টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি করা হম্বয়ম্বে - য্া পেেিোপ্ী
পমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 2,382-এ উন্নীি কম্বর; র্িু র্ ঘের্াসমূহ 20টি কাউবিম্বি
হাসপ্ািাম্বল পরাগীর স্ফীবি সামেন ে বর্ম্বয় আম্বলাচর্া করম্বি গভর্ন র আজ পসর্ািাবহর্ীর প্রম্বকৌেলী
বিভাম্বগর সাম্বে তিঠক করম্বির্

চলমান কররানাভাইরাস ডিডিি 2019 (COVID-19) প্যানরিডমরকর মরযয, গভননর কুউরমা ডনউ
ইয়কন পপ্াতাশ্ররয় মাডকন ন যুক্তরারের পনৌ িাহাি কমর ার্ন (USNS COMFORT) পমাতায়রনর ডনরদন শ
ডদরয়রেন যা এডিরল পপ্ৌৌঁোরে েরল আশা করা যারে। 1000 শযযা ডেডশষ্ট এই হাসপ্াতাল ডভডিক
িাহারি 12 টি সম্পূনন সডিত অররাপ্চাররর কক্ষ ররয়রে এেং তা ডনউ ইয়রকন র হাসপ্াতারল পরাগীর
চাপ্ সামলারনার ক্ষমতা উরেখরযাগযভারে েৃডি কররে। গভননর আি ডনউ ইয়রকন র হাসপ্াতারলর
সক্ষমতা োডারনার উপ্ায় ডনরয় আরলাচনা কররত পসনাোডহনীর িরকৌশলী ডেভারগর পনতৃ স্থানীয়রদর
সারে বেঠক কররেন।

গভননর কুউরমা আরও প াষণা করররেন পয ডতডন একটি ডনেনাহী আরদশ িাডর কররেন অপ্ডরহাযন
নয় এমন েযেসাগুরলার পক্ষরে োডড পেরক কাি করার কমনপ্ন্থা োস্তোয়রনর িনয যা সডিয়
হরে শুিোর, 20 মাচন পেরক। পয েযেসাসমূহ অড রস কমনচাডরেৃরের অেস্থারনর উপ্র ডনভন র করর
তারদর অেশযই অড রস কমীরদর সংখযা 50 শতাংশ কমারত হরে। এই ডনেনাহী আরদরশ িাহাি ডশল্প,
গণমাযযম, গুদামিাতকরণ, মুডদ ও খাদয উৎপ্াদন, ারমনডস, স্বাস্থযরসো সরেরাহকারী, ইউটিডলটি,
েযাংক এেং সম্পডকন ত আডেনক িডতষ্ঠানসমূহ এেং সরেরাহ শৃঙ্খলার িনয িরুডর অনযানয ডশল্পসহ
িরয়ািনীয় প্ডররষো ডশল্পরক অেযাহডত পদওয়া হরয়রে।
"আমরা এই মহামারীটির ডেরুরি যুি করডে এেং আমরা িাডন পয এটি েন্ধ করার সেরচরয়
কাযনকর দুটি উপ্ায় হরে নত্ব হ্রাস করা এেং আমারদর হাসপ্াতারলর সক্ষমতা েৃডি করা যারত
আমারদর স্বাস্থযরসো েযেস্থা উপ্হত না হরয় প্রর," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ডনউ ইয়রকন USNS
কমর ার্ন ডনরয়াডিত করা একটি অসাযারণ তরে িরয়ািনীয় প্দরক্ষপ্ যা আমারদর পেরর্ COVID-19
পরাগীরদর উপ্রচ প্ডা সামলারনার ক্ষমতা রারখ এেং ভাইরাসটির সংিমণ পরারয আমারদর িরচষ্টা
চাডলরয় পযরত সহায়তা করর। পেসরকারী খারতর সারে অংশীদাডররত্ব িনয পগৌণ কমীরদর োডড পেরক
কাি করা িরয়ািন যা অেস্থার উন্নডতর ডদরক অরনকাংরশ এডগরয় ডনরয় যারে। আমার এক নম্বর
অগ্রাডযকার হল িনস্বারস্থযর সুরক্ষা পদয়া যারত নতু ন র্নাগুরলার পেউ আমারদর হাসপ্াতাল েযেস্থার
প্তন র্ারত না প্ারর এেং আমরা এই লক্ষয অিন রনর িনয িরয়ািনীয় পযরকান প্দরক্ষপ্ গ্রহণ
চাডলরয় যাে।"
প্ডররশরষ, গভননর কুউরমা আরও 1,008টি কররানাভাইরারসর র্না ডনডিত করররেন, যা ডনউ ইয়কন
পেরর্ পের্ রািুিরু ড পমার্ আিারের সংখযারক 2,382 -এ উন্নীত করর। পমার্ 2,382 িন েযডক্ত
যারা ভাইরারসর িনয ডনডিতভারে সনাক্ত হরয়রেন, তারদর পভৌগডলক অেস্থান ডনম্নরূপ্:
অবেয কাউডি: 36 (13টি নতু ন)
এডলগযাডন কাউডি: 2
পরাম কাউডি: 1
পচরগা কাউডি: 1 (1টি নতু ন)
ডিনর্ন কাউডি: 1
ডিলাউর কাউডি: 1
িারচস কাউডি: 20 (4টি নতু ন)
ইডর কাউডি 7
এরসক্স কাউডি: 1 (1টি নতু ন)
ডগ্রন কাউডি: 2
হযাডমল্টন কাউডি: 1 (1টি নতু ন)
হারডকমার কাউডি: 1
মনররা কাউডি: 14 (4টি নতু ন)
মিরগামাডর কাউডি: 2 (1টি নতু ন)
নাসাউ কাউডি: 183 (52টি নতু ন)

ডনউ ইয়কন ডসটি: 1339 (695টি নতু ন)
ওয়ানন্ডগা কাউডি: 2
অিাবরও কাউবি: 1
অররঞ্জ কাউডি: 32 (17টি নতু ন)
প্ুতনাম কাউডি: 2
পরনসলায়ার কাউডি: 4 (3টি নতু ন)
রকলযান্ড কাউডি: 30 (8টি নতু ন)
সারারর্াগা কাউডি: 14 (5টি নতু ন)
পেরনরেডি কাউডিিঃ 14 (9টি নতু ন)
সার াক কাউডি: 116 (32টি নতু ন)
সুডলভান কাউডি: 1
টিওগা কাউডি: 1
পর্াম্পডকন্স কাউডি: 3 (1টি নতু ন)
উলোর কাউডি: 9 (1টি নতু ন)
ওয়াররন কাউডি: 1 (1টি নতু ন)
ওয়াডশংর্ন কাউডি: 1 (1টি নতু ন)
ওরয়েরচোর কাউডি: 538 (158টি নতু ন)
ওয়াইডমং কাউডি: 1
পসামোর পেরক শুরু করর োডড পেরক কাি করার িনয রারিযর অপ্ডরহাযন নন এমন কমীরদর
োডড পেরক কাি করার ডনরদন শ ডদরয়রেন গভননর। গভননর স্থানীয় সরকারগুডলরক ডনরদন শ ডদরয়রেন,
তারদর সাডেনক িনেল 50 শতাংশ হ্রাস কররতএেং অপ্ডরহাযন নয় এমন কমীরদর োডড পেরক কাি
করার সুরযাগ করর ডদরত।
এোডাও পসামোর, গভননর কুউরমা, ডনউ িাডসনর গভননর ড ল মারড এেং কারনকটিকারর্র গভননর
পনি লযামি ডে-রােীয় অঞ্চল িুরড নরভল কররানাভাইরাস - ো COVID-19-এর ডেরুরি লডাই
করার িনয একটি আঞ্চডলক প্িডত প াষণা কররডেরলন। এই অডভন্ন মানগুরলা সামাডিক এেং
ডেরনাদনমূলক িমারয়রতর িনয 50 িন পলারকর মরযয সীমােি করর এেং পররস্তাৌঁরা এেং োরগুরলার
িরয়ািনীয় প্ডররষো েন্ধ করর পকেল পর্ক-আউর্ ও পিডলভাডর পসো রাখার েযেস্থা পনয়। এই
ডতনিন গভননর অস্থায়ীভারে চলডিে পিক্ষাগৃহ, েযায়ামাগার এেং কযাডসরনা েন্ধ করররেন।
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