
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

অগ্রসরমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর মাম্বে, বর্উ ইয়ম্বকন  চারটি অস্থায়ী হাসপাতাম্বলর 
স্থাম্বর্র িোপাম্বর সসর্ািাবহর্ীর প্রম্বকৌেল বিভাম্বগর সুপাবরে গ্রহণ কম্বরম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
সসর্ািাবহর্ী কততন ক SUNY সটাবর্ ব্রুক, SUNY ওম্বয়টিাবর, ওম্বয়টম্বচটার কাউবি সসিার এিং 

জ্োকি সক. সজ্বভটস সসিাম্বর বর্মনাণ শুরু করার জ্র্ে প্রস্তুত বর্উ ইয়কন   
  

স াষণা করা হম্বয়ম্বে সজ্বভটস সসিাম্বর FEMA সেডাম্বরল হাসপাতালগুম্বলা সবিত করম্বি - যা 
হম্বি চারটি 250 েযো বিবেষ্ট পমু্বরাপবুর সবিত এিং সম্পণূন কমীযুক্ত েোবসবলটি  

  
অস্থায়ী হাসপাতাম্বল রূপান্তর করম্বত সটট ব্রুকবলম্বর্ 600-েযোর ধারণক্ষমতা বিবেষ্ট র্াবসনং সহাম 

ইজ্ারা বর্ম্বয়ম্বে িম্বল স াষণা করা হম্বয়ম্বে  
  

তাৎক্ষবণকভাম্বি প্রবতরক্ষা উৎপাদর্ আইর্ কাযনকর করম্বত সেডাম্বরল সরকারম্বক আহ্বার্ 
জ্ার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - যা সমবডম্বকল সাপ্লাই সচইর্ম্বক জ্াতীয়করণ করম্বি  

  
িেবক্ত, সটট এিং স্থার্ীয় সরকার এিং িেিসাগুম্বলাম্বত অর্ুদার্ সপ্ররণম্বক অগ্রাবধকার সদওয়ার 
জ্র্ে সেডাম্বরল সরকারম্বক আহ্বার্ জ্ার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - সযখাম্বর্ করদাতাগণ কম্বপনাম্বরেম্বর্র 

সােম্বলে ভাগ কম্বর সর্ম্বি  
  
ওষুম্বধর কাযনকাবরতা পরীক্ষা িাস্তিায়র্ করম্বত 70,000 সডাজ্ হাইম্বরাবিম্বলাম্বরাকুইর্, 10,000 
সডাজ্ বজ্ম্বরামোি এিং 750,000 সডাজ্ সলাম্বরাকুইর্ সংগ্রহ করা হম্বয়ম্বে - মঙ্গলিার এই পরীক্ষা 

শুরু করা হম্বি  
  

FDA-সক অবিলম্বে COVID-19 অোবিিবডর জ্র্ে সসম্বরালবজ্কাল পরীক্ষা-বর্রীক্ষা অর্ুম্বমাদম্বর্র 
অর্ুম্বরাধ জ্ার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে  

  
সমস্ত হাসপাতাম্বলর জ্র্ে স্বাস্থে অবধদপ্তম্বরর জ্রুবর আম্বদে স াষণা করা হম্বয়ম্বে সয সমস্ত 

হাসপাতাম্বলর জ্র্ে 100 েতাংে লক্ষেসহ র্ূের্তম 50 েতাংে সক্ষমতা প্রসাবরত করার পবরকল্পর্া 
করম্বত হম্বি  

  



 

 

সমস্ত ঐবিক, গুরুত্বপণূন র্য় এমর্ অম্বরাপচার িাবতল করা হম্বয়ম্বে - যা 25সে মাচন  িুধিার সেম্বক 
কাযনকর হম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত সামাবজ্ক দরূম্বত্বর র্ীবতসমূম্বহর আর্ুগম্বতের অভাি সমাকাম্বিলায় 24 

 িার মম্বধে পযনাম্বলাচর্া করার পবরকল্পর্া গ্রহম্বণর বর্ম্বদন ের্া সদয়া হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  সটম্বট আরও 4,812টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - যা সটটিোপী 
সমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 15,168-সত উন্নীত কম্বর; র্তুর্  টর্াসমূহ 31 টি কাউবিম্বত  

  
  
কররোনোভোইরোস ডিডিি 2019 (COVID-19) বৈডিক মহোমোরীর ফলস্বরূপ আসন্ন সক্ষমতোর 
সমসযোগুরলো সমোধোরনর প্ররেষ্টো ডহরসরৈ আি ডনউ ইয়কক  স্টেরে েোরটি অস্থোয়ী হোসপোতোরলর স্থোরনর 
ৈযোপোরর স্টসনোৈোডহনীর প্ররকৌশল ডৈভোরের (Army Corps of Engineers) সুপোডরশ গ্রহণ করররেন 
েভনকর অযোনু্ড্র এম. কুউরমো। িযোকৈ স্টক. স্টিডভেস কনরভনশন স্টসন্টোর (Jacob K. Javits 
Convention Center) এৈং ডসটি ইউডনভোডসকটি অফ ডনউ ইয়কক  স্টেোডন ব্রুক (SUNY Stony 
Brook), SUNY ওল্ড ওরয়েৈোডর (Old Westbury) এৈং ওরয়েরেেোর কনরভনশন স্টসন্টোররর 
অৈস্থোন (Westchester Convention Center) - এই েোরটি স্থোন েভনকর েতকোল পডরদশকন 
করররেন এৈং স্টসনোৈোডহনীর প্ররকৌশল ডৈভোে কততক ক ডনমকোণকোর্ক শুরু করোর ৈযোপোরর ডনউ ইয়কক  
স্টেে প্রস্তুত ররয়রে। SUNY কযোম্পোরসর স্থোরন ৈোইরর তোৈুর সুডৈধোসহ হোসপোতোলগুরলো অভযন্তরর 
ডনডমকত হরৈ এৈং কযোম্পোরসর িররমেডরগুডল স্বোস্থযরসৈো কমীরদর স্টসই স্থোরন কোি করোর সময় তোরদর 
অৈস্থোরনর িনয ৈযৈহোর করো হরৈ।  
  
েভনকর কুউরমো আরও স্ট োষণো কররডেরলন স্টর্ স্টফিোররল িরুডর ৈযৈস্থোপনো সংস্থো (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) স্টসনোৈোডহনী দ্বোরো ডনডমকত অস্থোয়ী হোসপোতোল েোডোও 
স্টিডভেস স্টসন্টোরর েোরটি অডতডরক্ত স্টফিোররল হোসপোতোল ফযোডসডলটি স্থোপন কররৈ। েোরটি স্টফিোরোল 
হোসপোতোরলর প্ররতযকটিরতই 250টি শর্যো থোকরৈ এৈং স্টসগুরলো স্টফিোররল সরকোর দ্বোরো পুররোপডুর 
সডিত ও পুররোপুডর কমকেোরী সম্পন্ন হরৈ।  
  
েভনকর আরও স্ট োষণো কররডেরলন স্টর্ স্টেে অস্থোয়ী হোসপোতোল ডহসোরৈ ৈযৈহোররর িনয ডৈদযমোন 
স্বোস্থযরসৈো ফযোডসডলটিগুরলো পুনডনকমকোরণর স্থোন দ্রুত সনোক্তকররণর কোি অৈযোহত স্টররেরে। স্টেে 
শডনৈোরর ব্রুকডলন স্টহলথ স্টসন্টোর ফর ডরহযোডৈডলরেশন অযোন্ড স্টহলথরকয়োররক (Brooklyn Health 
Center for Rehabilitation and Healthcare) 600 শর্যোর ক্ষমতো সম্পন্ন অস্থোয়ী হোসপোতোল 
ডহসোরৈ স্টসৈো স্টদওয়োর িনয ইিোরো ডনরয়রে।  
  
অডধকন্তু, েভনকর কুউরমো তোৎক্ষডণকভোরৈ প্রডতরক্ষো উৎপোদন আইন (Defense Production Act) 
কোর্ককর কররত এৈং ডেডকৎসোর রসরদর ডৈষরয় েুডক্ত ও অডধগ্রহণরক িোতীয়করণ করোর িনয 
স্টফিোররল সরকোররর প্রডত আহ্বোন িোডনরয়রেন। ডনউ ইয়কক  স্টেে ইডতমরধয মোস্ক, গ্লোভস, েোউন 
এৈং স্টভডন্টরলেরসহ ডেডকৎসো রসদ এৈং ৈযডক্তেত সুরক্ষোমূলক সরঞ্জোম (personal protective 



 

 

equipment) - ৈো PPE-এর  োেডতর সম্মুেীন হরয়রে। এই  োেডত অনযোনয স্টেেসমূরহও প্রভোৈ 
স্টফলরে, রসরদর িনয সংস্থো, হোসপোতোলসমূহ এরক অরনযর সোরথ প্রডতরর্োডেতো কররে এৈং স্টেেসমূহ 
অনয স্টেরের এৈং অনযোনয রোরের সোরথও প্রডতরর্োডেতো করোর ফরল মূলয ৈতডি পোরে। প্রডতরক্ষো 
উৎপোদন আইন কোর্ককর করোর মোধযরম স্টৈসরকোরী সংস্থোগুরলোরক সমস্ত রোরিযর িনয এই গুরুত্বপূণক 
রসদ উৎপোদন কররত ৈোধয করোর িনয স্টফিোররল সরকোররক আইনী কততক ত্ব স্টদওয়ো হরৈ।  
  
এেোডোও েভনকর ৈযডক্ত, স্টেে এৈং স্থোনীয় সরকোর ও ৈযৈসোসমূরহর িনয অনুরপ্ররণো তহডৈল 
স্টপ্ররণরক অগ্রোডধকোর ডদরত স্টফিোররল সরকোররর প্রডত আহ্বোন িোডনরয়রেন। তোাঁর এই আহ্বোরনর অংশ 
ডহসোরৈ, েভনকর স্পষ্ট িোডনরয় ডদরয়ডেরলন স্টর্ করপকোররশনসমূরহ িনয তহডৈল করদোতোরদর েররে স্টর্ন 
স্টকোনও উপর ৌকন নো হয় এৈং করদোতোরদর অৈশযই করপকোররশনগুরলোর সোফরলয অংশীদোর কররত 
হরৈ।  
  
েভনকর আরও স্ট োষণো করররেন স্টেে স্টর্ ওষুরধর কোর্ককোডরতো পরীক্ষোর প্ররয়োে শুরু কররৈ এৈং 
70,000 স্টিোি হোইররোডিরলোররোকুইন (Hydroxychloroquine), 10,000 স্টিোি ডিররোমযোি 
(Zithromax) এৈং 750,000 স্টিোি স্টলোররোকুইন (Chloroquine) সংগ্রহ করো হরয়রে। মঙ্গলৈোর 
এই পরীক্ষোসমূহ শুরু করো হরৈ।  
  
তোেোডো েভনকর কুউরমো েোদয এৈং ঔষধ প্রশোসনরক (Food and Drug Administration, FDA) 
অডেররই COVID-19-এর অযোডন্টৈডিগুরলোর িনয স্টসররোলডিকোল পরীক্ষোর অনুরমোদরনর আহ্বোন 
িোনোন, র্ো স্টকোনও ৈযডক্তর ইডতমরধয ভোইরোস ডেল এৈং সমোধোন হরয়রে ডকনো তো ডনধকোরণ কররত 
সোহোর্য কররৈ। এটির সোহোরর্য স্বোস্থযরসৈো কমীসহ আরও স্টৈডশ ৈযডক্ত কোরি ডফররত পোররৈন এৈং 
তোরো হোসপোতোরল ডেডকৎসো কমীরদর  োেডত স্টমেোরত সহোয়তো কররৈন।  
  
সমস্ত হোসপোতোরলর মরধয হোসপোতোরলর সক্ষমতো ৈোডোরনোর পডরকল্পনো ডৈকোশ করো প্ররয়োিন মরমক 
েভনকর কুউরমো একটি নতুন স্টেে স্বোস্থয অডধদপ্তররর (State Department of Health) িরুডর 
আরদশ স্ট োষণো করররেন। পডরকল্পনো হরলো সক্ষমতো 100 শতোংশ ৈোডোরনোর লক্ষযসহ সৈকডনম্ন 50 
শতোংশ সক্ষমতো প্রসোডরত করো।  
  
তোেোডো েভনকর আরও স্ট োষণো করররেন স্টর্ হোসপোতোরলর ধোরণক্ষমতো ৈতডির িনয সকল 
হোসপোতোলরক ডনৈকোেক, গুরুত্বপূণক নয় এমন অররোপেোররর ৈোডতল করোর িনয স্টেে আরদশপত্র িোডর 
কররৈ - র্ো 25স্টশ মোেক , ৈুধৈোর কোর্ককর হরৈ।  
  
েতকোল ডনউ ইয়কক  ডসটি পডরদশকন স্টশরষ, েভনকর ডনউ ইয়কক  ডসটিরক স্টেরের পর্কোরলোেনো করোর 
পডরকল্পনোটি আেোমী 24  ন্টোর মরধয পোকক  ও েণস্থোনসহ অনযোনয এলোকোয়, সোমোডিক দরূরত্বর 
নীডতর অনপুডস্থডতর সমোধোরনর িনযও ডনরদকশ ডদরয়রেন।  
  
"এই সঙ্কেটি কোটিরয় ওঠোর িনয আমোরদর ডনডিত হওয়ো দরকোর স্টর্ আমোরদর হোসপোতোল এৈং 
স্বোস্থযরসৈো ৈযৈস্থোয় স্টরোেীরদর ডেডকৎসো এৈং িীৈন ৈোাঁেোরনোর িনয প্ররয়োিনীয় সরঞ্জোম, সুডৈধো এৈং 



 

 

কমকেোরী ররয়রে এৈং স্টর্সকল ডনউ ইয়কক ৈোসীর িীৈন এই ভোইরোরসর ফরল পুররোপুডর উরেপোরে 
স্টেে তোরো এই সংকে স্টমোকোরৈলোয় অথকননডতক উপশম পোরে স্টসটি ডনডিত করোও আমোরদর িনয 
প্ররয়োিনীয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ডনউ ইয়রকক  আমোরদর হোসপোতোরলর সক্ষমতো এৈং সরৈরোহ 
ৈোডোরনো এৈং ডনউ ইয়কক োৈোসীরদর উপর আডথকক স্টৈোঝো হ্রোস করোর পডরকল্পনো ররয়রে। আমরো 
একটি স্টেে ডহসোরৈ সম্ভোৈয সৈ ডকেু করডে, তরৈ আমরো একো তো কররত পোররৈো নো — 
আমোরদর স্টফিোররল সরকোররর সহোয়তোর প্ররয়োিন। আডম রোেপডতর কোরে এই হোসপোতোল 
ফযোডসডলটিসমূহ দ্রুত অনুরমোদন এৈং কোর্ককর করোর িনয, ডেডকৎসো রসদ অডধগ্রহণরক িোতীয়করণ 
এৈং ৈযডক্তরদর কোরে কমকরপ্ররণোমূলক অথক স্টপ্রররণর অগ্রোডধকোর স্টদয়োর িনয আহ্বোন করডে। সময় 
মরনোরর্োরের লক্ষয এৈং প্রডতটি ডমডনেই েণনো কররত হরৈ কোরণ অরনকগুরলো িীৈন ঝুাঁ ডকর 
মুরেোমুডে। আমরো স্টর্ স্টকোনও েযোরলঞ্জরক কোটিরয় উঠরত সক্ষম একটি িোডত - আমরো এই 
েযোরলঞ্জরক পরোভূত করৈ এৈং আরমডরকো এর ফরল আরও মহোন হরয় উঠরৈ এৈং আমোর আশো স্টর্ 
ডনউ ইয়কক  এই সম্মুে পরথ অগ্রোেোমী হরৈ।"  
  
পডররশরষ, েভনকর আরও 4,812টি নরভল কররোনোভোইরোরসর  েনো ডনডিত করররেন, র্ো ডনউ ইয়কক  
স্টেরে স্টেে রোিিুরুড স্টমোে আক্রোরন্তর সংেযোরক 15,168-স্টত উন্নীত করর। স্টমোে 15,168 িন ৈযডক্ত 
র্োরো ভোইরোরসর িনয ডনডিতভোরৈ সনোক্ত হরয়রেন, তোরদর স্টভৌেডলক অৈস্থোন ডনম্নরূপ:  
  

কাউবি  
সমাট 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  123  35  

Allegany  2  0  

Broome  3  1  

Chenango  3  1  

Clinton  4  0  

Columbia  5  3  

Cortland  1  1  

Delaware  3  2  

Dutchess  82  33  

Erie  54  16  

Essex  3  1  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  2  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  1  

Jefferson  1  0  

Livingston  2  0  

Madison  1  1  

Monroe  57  15  



 

 

Montgomery  3  0  

Nassau  1,900  667  

Niagara  6  2  

New York 
City  

9,045  2,832  

Oneida  5  1  

Onondaga  29  12  

Ontario  6  2  

Orange  247  84  

Putnam  37  15  

Rensselaer  26  6  

Rockland  455  193  

Saratoga  41  6  

Schenectady  39  7  

Schoharie  1  0  

St. Lawrence  1  1  

Steuben  3  1  

Suffolk  1,034  373  

Sullivan  16  4  

Tioga  1  0  

Tompkins  13  2  

Ulster  26  8  

Warren  1  0  

Washington  1  0  

Wayne  3  0  

Westchester  1,873  486  

Wyoming  2  0  

  
  

###  
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