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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের িাবিন্দার মম্বযে প্রথম ব্রাবিবলয়ার্ ভোবরম্বয়ন্ট আবিষ্কাম্বরর 
কথা স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি COVID-19 P.1 ভযাররম়েমের প্রথম ককস আরিষ্কামরর কথা 
ক াষণা কমরমের্, যা সাধারণভামি ব্রারজরি়োর্ ভযাররম়েে রিমসমি উমেখ করা ি়ে, একজর্ রর্উ 
ই়েকন  কেমের িারসন্দার মমধয। রর্উ ই়েকন  রসটির মাউে রসর্াই িাসপাতামির (Mount Sinai 
hospital) রিজ্ঞার্ীরা এই ককসটি সর্াক্ত কমরমের্ এিং স্বাস্থ্য রিভামগর (Department of Health) 
ও়োডসও়োথন কসোর িযািমরেররজ (Wadsworth Center Laboratories) দ্বারা যাচাই করা িম়েমে। 
করাগী ব্রুকরিমর্র িারসন্দা, ি়েস 90 এর  মর, যার ককার্ ভ্রমমণর ইরতিাস কর্ই। করাগী এিং 
সম্ভািয কযাগামযাগ সম্পমকন  আরও তথয জার্মত স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health, DOH) রর্উ 
ই়েকন  রসটি রডপােন মমে অ্ফ কিল্থ অ্যান্ড কমোি িাইরজমর্র (Department of Health and Mental 
Hygiene) সামথ কাজ করমে।  
  
"রর্উ ই়েমকন  ব্রারজরি়োর্ ভযাররম়েমের সর্াক্তকরণ আপর্ার স্বাস্থ্য রক্ষার জর্য যথাযথ পদমক্ষপ গ্রিণ 
অ্িযািত রাখার গুরুত্বমক আরও প্রকে কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "যরদও একটি ভাইরাস 
রমউমেে করা স্বাভারিক, রর্মজমক রক্ষা করার সি কচম়ে ভামিা উপা়ে িমে একটি ভামিাভামি 
িাগামর্া মুমখাশ পরা চারিম়ে যাও়ো, িড় রভড় এরড়ম়ে চিা, সামারজক দরূত্ব িজা়ে রাখা, িাত 
কধা়ো এিং যখর্ আপর্ার পািা আসমি তখর্ টিকা কর্ও়ো।"  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. হাওয়াডন  িকুার িম্বলর্, "এটি টীকা এিং 
ভযাররম়েমের মমধয একটি প্ররতমযারগতা, এিং আমরা কযাগয রর্উ ই়েকন িাসীমদর িাহুমত শে প্রমিশ 
করামর্ার অ্সাধারণ অ্গ্রগরত অ্িযািত করমখরে। ইরতমমধয আমরা রর্উ ই়েকন িাসীমদর স্মরণ কররম়ে 
রদরে কয তারা কযর্ রর্মজমদর এিং তামদর প্ররতমিশীমদর রক্ষা করার জর্য যথাসাধয কচষ্টা কমরর্ 
যখর্ আমরা এই মিামারী রর়্েন্ত্রণ করা অ্িযািত রাখরে।"  
  
P.1 ভযাররম়েেটি জার্ু়োররর কশমষ মারকন র্ যুক্তরামে প্রথম শর্াক্ত করা ি়ে, এিং কসোর ফর 
রডরজজ কমরাি অ্যান্ড রপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control and Prevention) িতন মামর্ 
কদশিযাপী 48টি ককস ররমপােন  করমে। P.1 ভযাররম়েেমক "উমদ্বমগর ভযাররম়েে" রিমসমি রচরিত করা 
িম়েমে। যার মামর্ িমে সংক্রমমণর সম্ভাির্া িৃরি িও়ো, আমরা গুরুতর ককস এিং রচরকৎসা িা 
টিকার কাযনকাররতা হ্রামসর সম্ভাির্া। রকন্তু, যরদও অ্রতররক্ত গমিষণার প্রম়োজর্, অ্ক্সমফাডন  



 

 

রিশ্বরিদযািম়ের গমিষকরা সম্প্ররত র্র্-রপ়োর পযনামিাচর্া করা তথয প্রকাশ কমরমের্ যা রর্মদনশ কমর 
কয P.1 ভযাররম়েে প্রাথরমকভামি যা ভািা িম়েরেি তার কচম়ে কম প্ররতমরাধী িমত পামর টিকার 
প্ররত।  
  
ও়োডসও়োথন কসোর (Wadsworth Center) িতন মামর্ প্ররতরদর্ প্রা়ে 90টির িামর COVID-19 
ভাইরামসর র্মুর্ার রসমকাম়েরসং করমে এিং রাজযিযাপী 8,200টিরও কিরশ ভাইরামসর র্মুর্া 
রসমকাম়েস কমরমে। অ্রধকাংশ র্মুর্া কভৌগরিক প্ররতরর্রধত্ব রর্রিত করমত রাজয জমুড় 
এমিামমমিাভামি রর্িনাচর্ করা িম়েমে।  
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