
 

 

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

 
 

বিরাজমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর মম্বে, ডাউর্ম্বেম্বে অস্থায়ী হাসপাতাম্বলর জর্ে স্টেে 
র্তুর্ স্থার্ সন্ধার্ করম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর কুউম্বমা  

  
প্রবতটি NYC িম্বরা এিং ডাউর্ম্বেে কাউবিম্বত 1,000-এর অবিক স্টরাগীর চাপ সামলাম্বর্ার 

ফ্োবসবলটি গঠম্বর্র লক্ষ্ে রাখা হম্বয়ম্বে  
  

গতকাল স্টেম্বক স্টেম্বের সাজন  স্টহলেম্বকয়ার স্টফ্াম্বসনর অংে বহম্বসম্বি িাড়বত 12,000 স্বাস্থে কমী 
স্টস্বচ্ছাম্বসিক বহম্বসম্বি যুক্ত হম্বয়ম্বের্ - যা স্টস্বচ্ছাম্বসিীম্বের স্টমাে সংখোম্বক 52,000-এ উন্নীত কম্বর  

  
বির্া খরম্বচ অর্লাইর্ মার্বসক স্বাস্থেম্বসিা সরিরাহ করম্বত এখর্ 8,600-এরও স্টিবে মার্বসক 

স্বাস্থে স্টপোোরগণ স্টযাগোর্ কম্বরম্বের্  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 6,448টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - যা স্টেেিোপী 

স্টমাে আক্রাম্বের সংখোম্বক 37,258-স্টত উন্নীত কম্বর; র্তুর্  ের্াসমূহ 39টি কাউবিম্বত  
  
  
ওয়েস্টয়েস্টার, রকল্যান্ড, নাসাউ এবং সায় াক কাউন্টিসহ প্রন্টিটি ন্টনউ ইেকক  ন্টসটি বয়রায়ি  
1,000-এর ববন্টি বরাগীর স্ফীন্টি সামল্ায়নার  যান্টসন্টল্টি থাকার ল্ক্ষ্যসহ, অস্থােী হাসপািায়ল্র জনয 
বস্টট অন্টিন্টরক্ত নিুন স্থান সন্ধান করয়ে বয়ল্ আজ ব াষণা কয়রয়েন গভনকর অযানু্ড্র এম. কুউয়মা। 
জযাকব বক. বজন্টভটস কনয়ভনিন বসিায়র (Jacob K. Javits Convention Center) এবং বস্টট 
ইউন্টনভান্টসকটি অ  ন্টনউ ইেকক  (State University of New York, SUNY) বস্টান্টন ব্রুক, SUNY 
ওল্ড ওয়েস্টবান্টর এবং ওয়েস্টয়েস্টার কনয়ভনিন বসিায়র (Westchester Convention Center) 
অবন্টস্থি অস্থােী হাসপািাল্গুয়ল্ার সায়থ একয়ে এই নিুন সংকল্ন ন্টবদ্যমান হাসপািায়ল্র ধারণ ক্ষ্মিা 
বাডায়ি সাহায্য করয়ি হাজার হাজার নিুন িয্যা তিন্টরর ল্য়ক্ষ্য করা হয়েয়েA, য্া এন্টপ্রয়ল্র শুরু 
বথয়ক মাঝামান্টঝ সময়ে বরাগীয়দ্র জনয উন্মুক্ত রাখার ল্ক্ষ্য রয়েয়ে। বস্টট জরুন্টর িয্যার জনয 
কয়ল্য়জর োোবাস ও বহায়টল্গুয়ল্ায়কও প্রস্তুি করয়ে।  
  
গভনকর অযানু্ড্র এম. কুউয়মা আরও ব াষণা কয়রয়েন বয্ েল্মান কয়রানাভাইরাস ন্টিন্টজজ 2019 
(COVID-19) তবন্টিক মহামারীর মায়ঝ বস্টয়টর সাজক  বহল্থয়কোর ব ায়সক বেচ্ছায়সবক ন্টহয়সয়ব 
অংিগ্রহণ করয়ি অবসরপ্রাপ্ত ও ন্টিক্ষ্াথীসহ, অন্টিন্টরক্ত 12,000 জন োস্থয়সবা কমী সংয্ুক্ত হয়েয়েন, 
য্া বেচ্ছাকমীয়দ্র বমাট সংখযায়ক 52,000-এরও ববন্টিয়ি উন্নীি কয়র। িাোডা, অনয বস্টয়টর 



 

 

বযন্টক্তবগকসহ, ন্টবনামূয়ল্য অনল্াইন মানন্টসক োস্থযয়সবা প্রদ্ান করয়ি 8,600-এরও অন্টধক মানন্টসক 
োস্থয বপিাদ্ারগণ বয্াগদ্ান কয়রয়েন। ন্টনউ ইেকক বাসীরা খরে োডাই সাক্ষ্ায়ির সমেসনূ্টে ন্টনধকারয়ণর 
জনয কল্ করয়ি পারয়বন বস্টয়টর বািােন 1-844-863-9314-এ।  
  
"আমরা জান্টন এই মুহুয়িক বয্ বকানও পন্টরন্টস্থন্টি আমায়দ্র োস্থযয়সবা বযবস্থার সক্ষ্মিায়ক োন্টপয়ে 
য্ায়ব এবং আমরা আমায়দ্র বস্টয়টর হাসপািায়ল্র সক্ষ্মিা বাডায়ি এবং আক্রায়ের সংখযা কন্টময়ে 
আনয়ি পূবকপান্টক্ষ্কভায়ব কাজ োন্টল্য়ে য্ান্টচ্ছ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমায়দ্র িীষকস্থানীে 
অগ্রান্টধকার হল্ বরাগীয়দ্র জনয আরও িয্যার বযবস্থা করা ও আমায়দ্র সবয়েয়ে ঝুুঁ ন্টকপূণক বরাগীয়দ্র 
সঠিকভায়ব ন্টেন্টকৎসা করা হয়চ্ছ িা ন্টনন্টিিকরয়ণর জনয আমায়দ্র প্রয়োজনীে বভন্টিয়ল্টর 
(ventilators) বজাগাড করা এবং অস্থােী হাসপািায়ল্র স্থানসমূয়হর জনয আমরা সন্টক্রেভায়ব নিুন 
এল্াকা সন্ধান করন্টে। এই পন্টরন্টস্থন্টিটি সহজ নে, িয়ব সাবল্ীল্ সময়ে েন্টরে গঠন হে না -- িা 
হে কঠিন সময়ে - ও আমরা একসায়থ এই অবস্থাটি উিয়র য্ায়বা এবং এর  য়ল্ আরও উত্তম 
এবং িন্টক্তিাল্ী মানষু হয়ে উঠয়বা।"  
  
পন্টরয়িয়ষ, গভনকর আরও 6,448টি নয়ভল্ কয়রানাভাইরায়সর  টনা ন্টনন্টিি কয়রয়েন, য্া ন্টনউ ইেকক  
বস্টয়ট বস্টট রাজজুয়ুড বমাট আক্রায়ের সংখযায়ক 37,258-বি উন্নীি কয়র। বমাট 37,258 জন 
বযন্টক্ত য্ারা ভাইরায়সর জনয ন্টনন্টিিভায়ব সনাক্ত হয়েয়েন, িায়দ্র বভৌগন্টল্ক অবস্থান ন্টনম্নরূপ:  
  

কাউবি  
স্টমাে 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  171  19  

Allegany  2  0  

Broome  16  5  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  0  

Chemung  7  6  

Chenango  3  0  

Clinton  11  1  

Columbia  13  1  

Cortland  2  0  

Delaware  7  2  

Dutchess  190  37  

Erie  134  12  

Essex  4  0  

Franklin  1  0  

Fulton  1  0  

Genesee  4  2  

Greene  5  1  



 

 

Hamilton  2  0  

Herkimer  7  2  

Jefferson  3  1  

Livingston  3  0  

Madison  9  2  

Monroe  139  21  

Montgomery  5  1  

Nassau  3914  629  

Niagara  14  2  

NYC  21393  3537  

Oneida  13  4  

Onondaga  83  18  

Ontario  11  2  

Orange  751  113  

Orleans  2  0  

Oswego  4  2  

Otsego  3  1  

Putnam  94  11  

Rensselaer  32  1  

Rockland  1197  229  

Saratoga  73  9  

Schenectady  62  7  

Schoharie  2  0  

St. 
Lawrence  

2  1  

Steuben  11  3  

Suffolk  2735  475  

Sullivan  53  14  

Tioga  2  1  

Tompkins  22  6  

Ulster  78  13  

Warren  2  0  

Washington  4  0  

Wayne  8  1  

Westchester  5944  1253  

Wyoming  7  3  

  
###  



 

 

  
  
  
 

অন্টিন্টরক্ত িথয বপয়ি বদ্খুন www.governor.ny.gov 
ন্টনউইেকক  বস্টট | এন্টিন্টকউটিভ বেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আনসাবস্ক্রাইব করুন 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cfa5f940-9381f809-cfa70075-0cc47aa8d394-a58294517e84c5fb&q=1&e=34883bfb-0c81-4650-aff5-e90e434b2aea&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES8DA70AF3C6A36B9A8525853700614DC900000000000000000000000000000000

