
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা চলমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর মম্বযে স্টেম্বের সরিরাহ ক্ষমতা িৃবিম্বত 
সহায়তার জর্ে উম্বেখম্ব াগে অর্ুদাম্বর্র স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
মুখে কম্ব ন্াম্বরের্, দার্েীল সংস্থা ও স্টসবলবিটিম্বদর বর্কে স্টেম্বক অর্ুদার্ প্রাপ্ত  

  
অর্ুদাম্বর্র মম্বযে িেবিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, হোন্ড সোবর্োইজার, বিল্ড হাস্াতাম্বলর সরঞ্জাম এিং 

আগত বচবকৎসা স্টেচ্ছাম্বসিীম্বদর জর্ে বির্ামূম্বলে বিমার্ম্বসিা অন্তভুন ি  
  

আরও সংস্থা এিং িেবিিগন এখর্ও দার্ করার জর্ে স্টেম্বের বর্কম্বে এবগম্বয় আসম্বের্  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে চলমার্ কমরার্াভাইরাস ডিডজজ 2019 
(COVID-19) ডিশ্বিযাপী মহামারীর মামে ঘেমের সরিরাহ সক্ষমতা িডৃিমত সহায়তার জর্য ঘেে 
ঘিশ কময়কটি িড় কমপনামরশর্, জর্ডহতকর সংস্থা ও তারকামের কাে ঘেমক উমেখমোগয অ্র্ুোর্ 
ঘপময়মে। এই অ্র্ুোমর্র মমযয িযডিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, হযান্ড সযাডর্োইজার, ডিল্ড হাসপাতামলর 
সরঞ্জাম এিং আগত ডচডকৎসা ঘেচ্ছাকমীমের ডির্ামূমলয ডিমার্মসিা এিং অ্র্যার্য ডচডকৎসা রসে ও 
সহায়তা িস্তু অ্ন্তভুন ি। অ্ডযকন্তু, অ্র্যার্য সংস্থা এিং িযডিিগন অ্র্ুোর্ ঘেওয়ার ডিষময় এডগময় 
আসমের্ এিং এই অ্র্ুোর্গুমলা সুরডক্ষত করমত ঘেে তামের সামে ডর্েুি রময়মে।  
  
"ডর্উ ইয়কন  এই ভাইরামসর ডিরুমি েুি করমে এিং আমামের পাওয়ার মত সমস্ত সহায়তা 
আমামের প্রময়াজর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই প্রডতষ্ঠার্, সংস্থা এিং িযডিমের উোরতা — 
এিং সাহােয করমত ঘচময় প্রডতডের্ এডগময় আসা িযডিরা — আমামের হাসপাতামল ঘরাগীর চাপ 
সামলামর্ার সক্ষমতা িাড়ামর্ার জর্য, সম্মুখ কমীমের সমেনর্ ঘেয়ার জর্য এিং ঘলাকমের তামের 
প্রময়াজর্ীয় সহায়তা ঘপমত আমামের উডিষ্ট কামজ গুরুত্বপূণন ভূডমকা পালর্ করমি। ডর্উ ইয়কন  
পডরিামরর পক্ষ ঘেমক, আডম তামের মহার্ুভিতার জর্য গভীরভামি কৃতজ্ঞ। ডর্উ ইয়কন  ঘে 
সহৃেয়তা, শডি এিং েঢ়ৃতার জর্য পডরডচত তার মাযযমম আমরা একসামে এই কঠির্ সময়টি পার 
করি।"  
  
প্রােডমক অ্র্ুোমর্র একটি ডিভাজর্ ডর্মনাি:  

• স্টগাল্ডমোর্ সোক্স: 195,000টি মাস্ক  



• স্টিাল অোন্ড িাঞ্চ: 1,000টি হাসপাতামল িযিহৃত মযামেস  
• বরম্বোর স্টলািাল: 150,000টি ডিমলিাল আচ্ছাের্  
• স্টিইসিুক (Facebook): 2,500 গযালর্ হযান্ড সযাডর্োইজার  
• বরহার্া িাউম্বন্ডের্: ডিডভন্ন যরমণর িযডিগত প্রডতরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরিরাহ  
• ডবমবর্ওর্ এর্াবজন : মাস্ক  
• লবরয়াল (L'Oréal): হযান্ড সযাডর্োইজার  
• সিেিোঙ্ক (SoftBank): 1.4 ডমডলয়র্ N-95 মাস্ক  
• সািািনার্ স্টপ্রাম্ব্র্ (Suburban Propane): ঘজর্ামরের ও ডহোমরর জর্য ঘপ্রামপর্ 

পডরমসিা  
• ওম্বয়ম্বিয়ার (Wayfair): ডিল্ড হাসপাতামলর জর্য মযামেস, ডলমর্র্, চাের ও িাডলশ  
• স্টজে ব্লু (Jet Blue): অ্ডভমুখী ডচডকৎসা ঘেচ্ছামসিকমের জর্য ডর্খরচায় ডিমার্মসিা  
• ওয়ালমােন  (Walmart): পাডকন ং লে এিং ঘোর িযাডসডলটির অ্িকাঠামমা িযিহার  
• র্ায়াগ্রা িম্বোবলং (Niagara Bottling): 560,000 ঘিাতল পাডর্  
• কুেবরগ/ড. স্ট্্ার (Keurig/Dr. Pepper): মাঠ পেনাময় ডর্ময়াডজত ঘেচ্ছামসিকমের জর্য 

কডি এিং পার্ীয়  
• মোর্হােম্বর্র 57th বিম্বের স্টিার বসজর্স স্টহাম্বেল (Four Seasons Hotel): িতন মামর্ 

কমরার্াভাইরাস প্রােভুন ামির প্রডতডিয়া জার্ামত কমনরত র্াসন, ডচডকৎসক এিং ডচডকৎসা 
কমীমের ডির্ামূমলয আিাসর্ ডহসামি তামের িযাডসডলটি প্রোর্ করা  

• স্টসন্ট স্টরবজস স্টহাম্বেল (St Regis Hotel): সঙ্কেপূণন র্য় এমর্ ঘরাগী িা ডচডকৎসা 
কমীমের জর্য তামের িযাডসডলটি প্রোর্  

• দো ্োম্বলস স্টহাম্বেল (The Palace Hotel): সঙ্কেপূণন র্য় এমর্ ঘরাগী িা ডচডকৎসা 
কমীমের জর্য তামের িযাডসডলটি প্রোর্  

• ইম্বয়াম্বেল (Yotel): সঙ্কেপণূন র্য় এমর্ ঘরাগীমের জর্য তামের িযাডসডলটি এক মামসর 
জর্য োর্ করা  

• রুম স্টমে স্টগ্রস স্টহাম্বেল (Room Mate Grace Hotel): িতন মামর্ কমরার্াভাইরাস 
প্রােভুন ামির প্রডতডিয়া জার্ামত কমনরত র্াসন, ডচডকৎসক এিং ডচডকৎসা কমীমের 
ডির্ামূমলয আিাসর্ ডহসামি তামের িযাডসডলটি প্রোর্ করা  

• ওয়াইদ স্টহাম্বেল (Wythe Hotel): িতন মামর্ কমরার্াভাইরাস প্রােভুন ামির প্রডতডিয়া 
জার্ামত কমনরত র্াসন, ডচডকৎসক এিং ডচডকৎসা কমীমের ডির্ামূমলয এডপ্রল মাসিযাপী 
তামের ঘহামেমলর কামরা প্রোর্  

• স্টকবল বর্া অোন্ড মাকন  কর্সুয়াম্বলাস (Kelly Ripa and Mark Consuelos): 1 
ডমডলয়র্ মাডকন র্ িলার  

• JUDY: 25,000টি N-95 মাস্ক  
• অোমবর্ল (Amneal): 20,000 ঘিাতল হাইমরাডিমলামরাকুইর্  
• দো এবে লডার স্টকাম্পাবর্স (The Estée Lauder Companies): প্রডত সপ্তামহ 

10,000 ঘিাতল হযান্ড সযাডর্োইজার (প্রডতটি 8 আউন্স) 4-5 সপ্তামহর জর্য  
• লং আইলোন্ড অোেমু্বলেবর সাজন াবর স্টসন্টার (Long Island Ambulatory Surgery 

Center): ঘভডিমলের  



• ইউবর্ম্বলা : 1.05 ডমডলয়র্ মাস্ক  
• বর্উ ইয়ম্বকন র োযীর্ কম্বলজ ও বিিবিদোলয় কবমের্ (The Commission on 

Independent Colleges and Universities in New York): 12টি ঘভডিমলের ও 
হাজার হাজার PPE  

• কবর্নং লাইি সাম্বয়ম্বেস (Corning Life Sciences): 60,000টি 15ডমডল ঘসডিডিউজ 
টিউি এিং 40,000 টি 4ডমডল িাময়াভায়ালস  

• এর্বিবসইউবর্ভাসনাল (NBCUniversal): ডচডকৎসা রসে ও PPE  
• হুয়াওম্বয় (Huawei): 10,000টি N-95 মাস্ক; 20,000টি আইমসামলশর্ 

গাউর্; 50,000টি ঘমডিমকল চশমা; ও 10,000টি গ্লাভস  
• অবিস অি অোেবর্ন স্টজর্াম্বরল স্টলটিবেয়া স্টজমস: 1,700টি প্রডতরক্ষামূলক মাস্ক এিং 

33,000 ঘজাড়া গ্লাভস  

  
"প্রােডমক প্রডতডিয়াকারীরা আিারও ঘর্তৃত্ব এিং সাহডসকতার পডরচয় ডেময় অ্মর্যর োমেন ডর্মজর 
মঙ্গলমক িাডজ ঘরমখমে," অোেবর্ন স্টজর্াম্বরল স্টজমস িম্বলর্। "আমরা আমামের ডচডকৎসক এিং 
র্াসনমের ডর্মজমেরমকই ঘরাগািান্ত হমত ডেমত পাডর র্া। এজর্য তামের রক্ষা করমত এিং তামের 
সুরডক্ষত রাখমত আমামের েগন ও মতন য এক কমর ডেমত হমি, োমত তাাঁরা তামের ডপ্রয়জমর্র কামে 
ডর্রাপমে  মর ডিরমত পামরর্। এই পরীক্ষামূলক সমময় তাাঁর ঘর্তৃমত্বর জর্য এিং ডর্উ ইয়কন িাসীর 
সমিনাত্তম োেন ডসডিমত প্রডতডের্ লড়াই করার জর্য গভর্নর কুউমমামক যর্যিাে জার্াই। ঈশ্বর সিনো, 
তামের সহায় ঘহার্।"  
  

  
###  
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