
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বিরাজমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর মাম্বে, গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  বিটি, লং আইলোন্ড 
এিং ওম্বয়স্টম্বেস্টার হািপাতাম্বল স্বাস্থ্ে সিিা রিদ বিতরম্বের স াষো বদম্বয়ম্বের্  

  
জোকি সক. সজবভটি কর্ম্বভর্ের্ সিন্টার সেম্বক 339,760টি N-95 মাস্ক, 861,700টি িাবজন কোল 

মাস্ক, 353,300টি গ্লাভি, 145,122টি গাউর্ এিং 197,085টি সেি বেল্ড প্রদার্ করা হম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  সস্টম্বট আরও 4,790টি কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - যা সস্টটিোপী 
সমাট আক্রাম্বের িংখ্োম্বক 25,665-সত উন্নীত কম্বর; র্তুর্  টর্ািমূহ 2টি কাউবন্টম্বত  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ সম্মুখ সাররর স্বাস্থ্যমসবা কমীমের কমরার্াভাইরাস রিরজজ 2019 
(COVID-19) মমাকামবলায় সাহায্য করমে রর্উ ইয়কন  রসটি, লং আইলযান্ড এবং ওময়স্টমেস্টামরর 
হাসপাোলসমূমহ রেরকৎসা সরঞ্জাম এবং রসে বণ্টমর্র ম াষণা রেময়মের্।  
  
জযাকব মক. মজরভটস কর্মভর্শর্ মসন্টার (Jacob K. Javits Convention Center) মেমক 
এইসকল অ্ঞ্চমলর হাসপাোলগুমলামে 339,760 টি N-95 মাস্ক, 861,700টি সারজন কযাল মাস্ক, 
353,300টি গ্লাভস, 145,122টি গাউর্ এবং 197,085 টি মেস রশল্ড মেরণ করা হমব।  
  

• রর্উ ইয়কন  রসটি 169,000 টি N-95 মাস্ক, 430,850 টি সারজন কযাল মাস্ক, 176,750টি 
গ্লাভস, 72,561টি গাউর্ এবং 39,364টি মেস রশল্ড পামব।  

  
• ওময়স্টমেস্টার কাউরন্ট 16,988টি N-95 মাস্ক, 301,595টি সারজন কযাল মাস্ক, 17,675টি 

গ্লাভস, 72,561টি গাউর্ ও 3,926টি মেস রশল্ড লাভ করমব।  
  

• লং আইলযান্ড 33,976টি N-95 মাস্ক, 86,170টি সারজন কযাল মাস্ক, 35,350টি গ্লাভস, 
14,512টি গাউর্ ও 7,853টি মেস রশল্ড োপ্ত হমব।  

  
• রর্উ ইয়কন  মস্টমটর বারক অ্ংশ 118,916টি N-95 মাস্ক, 301,595টি সারজন কযাল মাস্ক, 

123,735টি গ্লাভস, 50,793টি গাউর্ ও 27,485টি মেস রশল্ড গ্রহণ করমব।  
  



 

 

এই রবেরণ গে সপ্তামহ মস্টমটর ক্রয়কৃে 1 রমরলয়র্ N-95 মাস্ক য্া মস্টট রর্উ ইয়কন  রসটিমে মেরণ 
কমরমে এবং োয় 500,000 N-95 মাস্ক য্া মস্টট রকমর্রেমলা এবং লং আইলযামন্ড মেরণ কমররেমলা 
মসটির উপর রভরি কমর হমে।  
  
সরবরাহগুমলা মগ্রটার রর্উ ইয়কন  হাসপাোল অ্যামসারসময়শর্ (Greater New York Hospital 
Association) এবং মহলে মকয়ার অ্যামসারসময়শর্ অ্ে রর্উ ইয়কন  মস্টমটর (Healthcare 
Association of New York State) পরামমশনর মাধ্যমম রবেরণ করা হমে, য্ারা উভয়ই 
হাসপাোলসমূমহর সবনারধ্ক েময়াজর্ শর্াক্ত করমে সহায়ো করমে।  
  
"য্রেও র্েুর্ আক্রামের সংখযা অ্বযাহেভামব বাড়মেই, আমরা পরীক্ষা-রর্রীক্ষা োরলময় য্াওয়া, 
সংক্রারমে বযরক্তমের রবরেন্ন করা, অ্েময়াজর্ীয় বযবসা বন্ধ কমর মেওয়া এবং হাসপাোমলর মরাগীর 
োপ সামলামর্ার সক্ষমো বৃরি করা সহ য্েগুমলা রবকল্প রহসামব বযবহার করমে পারর োর 
সবগুমলাই আমরা গুরুত্ব রেময় েময়াগ কমর য্ারে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "মস্টট এককভামব এটি 
করমে পারমব র্া, এবং রর্মরট সেয এই ময্ আমামের আরও মবরশ মভরন্টমলটর (ventilators) এবং 
স্বাস্থ্যমসবা সরঞ্জাম দ্রুে েময়াজর্ এবং আমামের এই জরুরর সরঞ্জাম তেররমে সহায়োর জর্য 
মবসরকারী রর্মনাোমের সাহায্য মপমে রিমেন্স মোিাকশর্ অ্যাক্ট (Defense Production Act) 
বযবহার করমে আমামের মেিামরল সরকামরর েময়াজর্। আরম মেিামরল সরকারমক মকবলমাত্র রর্উ 
ইয়কন মক সহায়ো করার জর্য বলরে র্া — আরম এটি সবার জর্যই বলরে। রর্উ ইয়কন  হল েেম 
— য্রে আমরা রকভামব এখামর্ েভাব রর্বৃে করমে এবং অ্বস্থ্ার ক্রমাগে উন্নরেসাধ্র্ করমে 
পারর, েমব আমরা পরবেী মস্টটসমূহমক সাহায্য করমে পারমবা। একটি জারে রহমসমব রকভামব কাজ 
করা য্ায় েলুর্ ো রশরখ।"  
  
পররমশমষ, গভর্নর আরও 4,790টি র্মভল কমরার্াভাইরামসর  টর্া রর্রিে কমরমের্, য্া রর্উ ইয়কন  
মস্টমট মস্টট রাজজুমুড় মমাট আক্রামের সংখযামক 25,665-মে উন্নীে কমর। মমাট 25,665 জর্ 
বযরক্ত য্ারা ভাইরামসর জর্য রর্রিেভামব সর্াক্ত হময়মের্, োমের মভৌগরলক অ্বস্থ্ার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  সমাট ইবতিােক  র্তুর্ ইবতিােক  
Albany  146  19  

Allegany  2  0  

Broome  9  2  

Cayuga  2  0  

Chemung  1  1  

Chenango  3  0  

Clinton  8  2  

Columbia  11  1  

Cortland  2  0  

Delaware  3  0  



 

 

Dutchess  124  24  

Erie  107  20  

Essex  3  0  

Fulton  1  0  

Genesee  1  0  

Greene  4  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  4  0  

Jefferson  2  0  

Livingston  3  0  

Madison  5  1  

Monroe  96  20  

Montgomery  3  0  

Nassau  2869  427  

Niagara  11  1  

NYC  14904  2599  

Oneida  8  1  

Onondaga  60  8  

Ontario  7  1  

Orange  498  109  

Orleans  2  2  

Oswego  2  1  

Otsego  1  0  

Putnam  67  22  

Rensselaer  30  1  

Rockland  671  79  

Saratoga  60  7  

Schenectady  46  2  

Schoharie  1  0  

St. Lawrence  1  0  

Steuben  5  1  

Suffolk  1880  422  

Sullivan  30  7  

Tioga  1  0  

Tompkins  16  1  

Ulster  47  12  



 

 

Warren  2  0  

Washington  3  0  

Wayne  6  0  

Westchester  3891  997  

Wyoming  4  0  
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