
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর মাম্বে, জেবভটস জসন্টার অস্থায়ী হাসপাতাম্বলর ের্ে 
সরঞ্জাম ও রসম্বের প্রাথবমক বিবলর জ াষণা বেম্বয়ম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
জেডাম্বরল প্রোসর্ বর্উ ইয়ম্বকন  কম্বয়কেত হাোর মাস্ক, গ্লাভস, গাউর্ এিং জেস বেল্ড োর্ 

কম্বরম্বে  
  
গভর্নম্বরর প্রাক্তর্ সবচি বিভ জকাম্বহর্, বিল মালম্বরা এিং লোবর জোয়ােন  গভর্নম্বরর COVID-19 
টাস্ক জোম্বসন জ াগোর্ কম্বরম্বের্ — 'NYS েম্বরায়াডন ' প্ল্োম্বর্র বিকাে, 'NYS অর্ পে' অর্ুসরণ 
কম্বর অথনর্ীবত পরু্রায় চালু করার জকৌেল বর্ম্বয় কাে করম্বত মালম্বরা ও জকাম্বহর্ম্বক বর্ ুক্ত করা 

হম্বয়ম্বে  
  
বর্র্নাবরত বর্িনাহী আম্বেম্বের বভবিম্বত হাসপাতালগুম্বলার সক্ষমতা 100 েতাংে িৃবির লক্ষেসহ - 

র্ারণক্ষমতা সিনবর্ম্ন 50 েতাংে িাড়াম্বত হম্বি মম্বমন স্বাক্ষর কম্বরম্বের্  
  

জ াষণা করা হম্বয়ম্বে জ  DFS স্বাস্থে িীমাকারীম্বের অর্ুম্বরার্ করম্বি তাম্বের ের্ে কাে কম্বরর্ 
এমর্ বর্িবিত র্াসন ও ডাক্তাম্বরর সংখ্ো প্রকাে করার ের্ে  াম্বত জিট অস্থায়ীভাম্বি তাম্বের 

জসিা লাভ করম্বত পাম্বর  
  

FDA বর্উ ইয়ম্বকন  একটি সহার্ুভূবতেীল জসিার বভবিম্বত র্তুর্ পরীক্ষামূলক ওষুর্ িেিহাম্বরর 
অর্ুম্বমাের্ বেম্বয়ম্বে  

  
জিট ব্রংম্বে ড্রাইভ-থ্রু জটি েোবসবলটি চাল ুকম্বরম্বে — এ প নন্ত 6টি জমািাইল েোবসবলটি চাল ু

কম্বরম্বে জিট  
  

'বর্উ ইয়কন  স্ট্রংগার টুম্বগোর' প্রচারণা চাল ুকরা হম্বয়ম্বে — জসবলবব্রটিরা বর্ম্বেরাই বর্ম্বেম্বের 
িাবড়ম্বত অিস্থার্ কম্বর বভবডও পাঠাম্বর্ার মার্েম্বম গভর্নম্বরর িাতন াটিম্বক েবক্তোলী করম্বের্ জ  
সংক্রমণ প্রবতম্বরাম্বর্র ের্ে  ুিসমাম্বের গৃম্বহ অিস্থার্ আিেেক—রিাটন  বড বর্ম্বরা, ডোবর্ 

বডবভম্বটা, জির্ বিলার এিং লা লা অোম্বথাবর্র বভবডও জেখ্ুর্  
  
বর্উ ইয়কন  জিম্বট আরও 5,707টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বে -  া জিটিোপী 

জমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 20,875-জত উন্নীত কম্বর; র্তুর্  টর্াসমূহ 36 টি কাউবন্টম্বত  

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241891186144612352?s=20
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241841372849672196?s=20
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241841372849672196?s=20
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241820853081440256
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1242086405658030080


 

 

  
  
 গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা জ্যাকব কক. কজ্ভভটস কসন্টামর হাসপাতাল রসমের প্রাথভমক সরবরামহর 
ক াষণা ভেম়েমের্ কেখামর্ কেডামরল জ্রুভর বযবস্থাপর্া সংস্থার (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) 1,000-শেযা ভবভশষ্ট অ্স্থা়ে়ী হাসপাতাল ততভরর কাজ্ শুরু 
হম়েমে ো কমরার্াভাইরাস ভডভজ্জ্ 2019 (COVID-19) কমাকামবলা়ে ভর্উ ই়েমকন র হাসপাতামলর 
সক্ষমতা বাডামত সাহােয করমব এবং তা আগাম়ী সপ্তামহ চালু হমব। এটি কসর্াবাভহর়্ীর প্রমকৌশল 
ভবভাগ (Army Corps of Engineers) কততন ক ভর্বনাভচত চারটি স্থামর্র একটি সংেুভি োর মাধ্যমম 
ভর্উ ই়েমকন র ডাউর্মেমট কমাট 4,000 জ্র্ ধ্ারণক্ষমতার অ্স্থা়ে়ী হাসপাতাল ততর়ী করা হমব। 
কেট কততন ক কজ্ভভটস কসন্টামর ইভতমমধ্য অ্মর্কগুমলা সরবরাহ স্থাপমর্র সামথ সামথ, কেডামরল 
প্রশাসর্ 339,760টি এর্-95 মাস্ক (N-95 masks), 861,700টি সাভজ্ন কযাল মাস্ক, 353,300টি 
গ্লাভস, 145,122টি গাউর্ এবং 197,085টি কেস ভশল্ড ভর্উ ই়েকন  কেমট পাঠিম়েমে।  
  
গভর্নর আরও ক াষণা কমরমের্ কে গভর্নমরর ভতর্জ্র্ প্রাির্ সভচব — ভেভ ককামহর্, ভবল 
মালমরা এবং লযাভর কশা়োটন জ্ — গভর্নমরর COVID-19 টাস্ক কোমসন (COVID-19 Task Force) 
কোগোর্ করমের্। মালমরা এবং ককামহর্মক ভর্উ ই়েকন  কেট েমরা়োডন  প্ল্যার্ (NYS Forward 
Plan) ভবকামশর জ্র্য ভর্ম়োভজ্ত করা হমব - ো ভর্উ ই়েকন  কেট অ্র্ পজ্ (NYS on Pause) 
কােনভর্বনাহ়ী আমেশ অ্র্ুসারণ কমর অ্থনর়্ীভত পুর্রারমের একটি ককৌশল। কশা়োজ্ন মক কেমটর 
স্বাস্থযমসবা সরঞ্জাম ও রসে অ্জ্ন মর্ এবং ভর্উ ই়েমকন র হাসপাতামলর করাগ়ীর স্ফ়ীভতর সামলামর্ার 
স্বক্ষমতা বাভডম়ে কতালার োভ়েত্ব কেও়ো হম়েমে।  
  
গভর্নর কুউমমা আজ্ একটি ভর্বনাহ়ী আমেমশ স্বাক্ষর কমরমের্ োমত সমস্ত হাসপাতামলর সক্ষমতা 100 
শতাংশ বাডামর্ার লক্ষযসহ র্যযর্তম 50 শতাংশ বতভি করার প্রম়োজ্র়্ী়েতা ততর়ী হ়ে।  
  
হাসপাতামল করাগ়ীর চাপ সামলামর্ার ক্ষমতা সমথনর্ করার জ্র্য, গভর্নর ক াষণা কমরভেমলর্ কে 
কেমটর আভথনক পভরমসবা অ্ভধ্েপ্তর (State Department of Financial Services) স্বাস্থয 
ব়ীমাকার়ীকতন ামের অ্র্ুমরাধ্ করমে তামের ভর্ম়োগকত ত র্াসন, ডািার এবং অ্র্যার্য স্বাস্থয 
কপশাোরমের সংখযা প্রকাশ করমত োমত কেট কসই সকল কমীমের কামে কপৌৌঁোমত পামর এবং 
তামেরমক চলমার্ COVID-19 তবভিক মহামার়ী চলাকাল়ীর্ ভচভকৎসামক্ষমে অ্স্থা়ে়ীভামব পভরমসবা 
োমর্র জ্র্য অ্র্ুমরাধ্ করমত পামর।  
  
এোডাও গভর্নর ক াষণা কমরমের্ কে খােয এবং ঔষধ্ প্রশাসর্ (Food and Drug 
Administration, FDA) ভর্উ ই়েমকন  একটি র্তুর্ পর়ীক্ষামযলক ওষুধ্ সহার্ুভয ভতশ়ীল েমের ভভভিমত 
অ্র্ুমমাের্ ভেম়েমে ো COVID-19-এ আক্রান্ত করাগ়ীমের ভচভকৎসা়ে সহা়েতা করমব। এই পর়ীক্ষাটি 
ভাইরামসর ভবরুমি বযভিমের করাগপ্রভতমরাধ্ ক্ষমতা বাডামত এবং উদ্দ়ীভপত করমত সহা়েতা করমত 
অ্যাভন্টবভড ইমঞ্জকশর্ বযবহার করমব।  
  



 

 

তাোডা গভর্নর কুউমমা ক াষণা কমরমের্ কে কেডামরল সরকার র্যাশর্াল গামডন র (National 
Guard) জ্র্য বযম়ের 100 ভাগ বহর্ করমত সম্মত হম়েমে। পতথকভামব, গভর্নর ভর্উ ই়েমকন র 
কমজ্র ভডসাোর ভডক্লামরশমর্র অ্ধ়্ীমর্ 100 শতাংশ কেডামরল বহমর্র অ্র্ুমরাধ্ কমরভেমলর্ ো 
শুক্রবার, 20কশ মাচন  অ্র্ুমমাভেত হম়েভেল।  
  
অ্ভধ্কন্তু, গভর্নর ক াষণা কমরমের্ কে কেট ব্রঙ্কমস ডাইভ-থ্রু COVID-19 কমাবাইল কটভেং 
েযাভসভলটি চালু কমরমে। এটি ব্রঙ্কস োডাও ভর্উ করামশল, রকলযান্ড কাউভন্ট, েযামটর্ আইলযান্ড 
এবং লং আইলযামন্ড কমাবাইল কটভেং েযাভসভলটি সমযমহর সােলযমক অ্র্ুসরণ কমর। ড্রাইভ-থ্রু 
কমাবাইল কটভেং সুভবধ্া কসই সব অ্সুস্থ বা কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত হও়োর ঝুৌঁ ভকপযণন মার্ুষমের 
স্বাস্থযমসবা সুভবধ্াগুভল কথমক েযমর রাখমত সাহােয কমর কেখামর্ তারা অ্র্য মার্ুষমের সংক্রভমত 
করমত পামরর্। ভর্উ ই়েকন  বতন মামর্ প্রভতভের্ 16,000 জ্মর্রও কবভশ কলামকর পর়ীক্ষা করমে, ো 
অ্র্য ককার্ও কেমটর তুলর্া়ে কবভশ এবং মাথাভপেু ভভভিমত চ়ীর্ ও েভক্ষণ ককাভর়োর কচম়েও 
অ্ভধ্ক।  
  
গভর্নর ভর্উ ই়েকন বাস়ীমের বাভডমত থাকমত, সংক্রমণ েভডম়ে পডা বন্ধ করমত এবং জ়্ীবর্ 
বাৌঁচামর্ার আহ্বার্ জ্াভর্ম়ে 'ভর্উ ই়েকন  স্ট্রংগার টুমগোর (NY Stronger Together)' কযামেইর্ও 
চালু কমরমের্। প্রচারণার অ্ংশ ভহমসমব, তারকা রবাটন  ভড ভর্মরা, ডযাভর্ ভডভভমটা, কবর্ 
ভেলার এবং লা লা অ্যামথাভর্ তামের গতমহ অ্বস্থামর্র ভভভডও প্ররণ কমরমের্ গভর্নমরর বাতন ামক 
সমথনর্ করমত কে েুবসমাজ্মক ভর্মজ্মের জ্র্য র়্ে বরং ব়েস্ক ও অ্ভধ্ক ঝুৌঁ ভকপযণন ভর্উ 
ই়েকন বাস়ীমের রক্ষা়ে সাহােয করার জ্র্য বাভডমত থাকমত হমব। এই অ্ভভোমর্র আমরকটি লক্ষয হমব 
কেমটর সরবরাহ সক্ষমতা বাডামত বড কমপনামরশর্, তারকা, জ্র্ভহতকর সংগঠমর্র অ্র্ুোর্মকও 
আমলাকপাত করা।  
  
"আমরা জ্াভর্ কে ভাইরামসর সংক্রমমণর হার হ্রাস করার সবমচম়ে কােনকর উপা়ে হল 
 র্ত্ব হ্রাস এবং পর়ীক্ষা-ভর্র়ীক্ষা বতভি করা এবং এটি করার জ্র্য আমামের পভরকল্পর্া 
রম়েমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা  র্ত্ব হ্রাস করমত সরকামরর কর়্োর মত এমর্ প্রভতটি 
পেমক্ষপ ভর্ম়েভে এবং আমরা কেমশর অ্র্যার্য কেমটর তুলর্া়ে আরও কবভশ পর়ীক্ষা-ভর্র়ীক্ষা করভে 
এবং এখর্ আমামের স্বাস্থযমসবা বযবস্থা করাগ়ীর সমবনাচ্চ স্ফ়ীভত সামলামত প্রস্তুত তা ভর্ভিত করমত 
েত তাডাতাভড সেব আমামের হাসপাতামলর সক্ষমতা এবং রসমের মজ্েু বাডামর্ার ভেমক র্জ্র 
ভেমত হমব। ভবমশষত ভর্উ ই়েকন  ভসটিমত, আমামের এখর্ও  র্ত্ব ভর়্েন্ত্রমণর সমসযা রম়েমে এবং 
আমরা ভর্উ ই়েকন বাস়ীমক অ্র্যমের সেমকন  ভচন্তাভাবর্া করমত এবং আমামের সবনাভধ্ক েযবনল 
জ্র্মগাষ্ঠ়ীমক রক্ষার জ্র্য েথাসেব বাভডর ভভতমর থাকমত উৎসাভহত কমর চমলভে।"  
  
পভরমশমষ, গভর্নর আরও 5,707টি র্মভল কমরার্াভাইরামসর  টর্া ভর্ভিত কমরমের্, ো ভর্উ ই়েকন  
কেমট কেট রাজ্জু্মুড কমাট আক্রামন্তর সংখযামক 20,875-কত উন্ন়ীত কমর। কমাট 20,875 জ্র্ 
বযভি োরা ভাইরামসর জ্র্য ভর্ভিতভামব সর্াি হম়েমের্, তামের কভৌগভলক অ্বস্থার্ ভর্ম্নরূপ:  
  

https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241891186144612352?s=20
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241841372849672196?s=20
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241820853081440256
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1241820853081440256
https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1242086405658030080


 

 

কাউবন্ট  
জমাট 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  127  4  

Allegany  2  0  

Broome  7  4  

Cayuga  2  2  

Chenango  3  0  

Clinton  6  2  

Columbia  10  5  

Cortland  2  1  

Delaware  3  0  

Dutchess  100  18  

Erie  87  33  

Essex  3  0  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  4  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  0  

Jefferson  2  1  

Livingston  3  1  

Madison  4  3  

Monroe  76  19  

Montgomery  3  0  

Nassau  2,442  542  

Niagara  10  4  

NYC  12,305  3,260  

Oneida  7  2  

Onondaga  52  23  

Ontario  6  0  

Orange  389  142  

Oswego  1  1  

Otsego  1  1  

Putnam  45  8  

Rensselaer  29  3  

Rockland  592  137  

Saratoga  53  12  

Schenectady  44  5  

Schoharie  1  0  

St. Lawrence  1  0  



 

 

Steuben  4  1  

Suffolk  1,458  424  

Sullivan  23  7  

Tioga  1  0  

Tompkins  15  2  

Ulster  35  9  

Warren  2  1  

Washington  3  2  

Wayne  6  3  

Westchester  2,894  1,021  

Wyoming  4  2  

  
  

###  
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