
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 এর সাম্বে মমাকাবিলা করম্বে 
মেটিোবি িািবলক- প্রাইম্বভট হসবিটাল প্ল্োর্ ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
হাসিাোম্বলর মম্বযে সরিরাহ সম্পবকন ে েেে মেয়ার করম্বে একটি কমান্ড মসন্টার তেবর করার 
জর্ে মেট মহলে বিিাটন ম্বমন্ট এম্বেটিোবি মহলেম্বকয়ার বসম্বেমগুবলর সাম্বে কাজ করম্বি  

  
মজকি মক. জাবভটস কর্ম্বভর্ের্ মসন্টারম্বক প্রেম 1,000 েয্োবিবেষ্ট অস্থায়ী হাসিাোল ম াষণা 

কম্বর চালু কম্বরর্ এিং আজ মেম্বকই মরাগী ভবেন  করা শুরু কম্বরর্  
  
বর্উ ইয়কন  মেম্বট আরও 6,984টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে করা হম্বয়ম্বে - য্া মেটিোিী 

র্েুর্  টর্াসমূহ সহ 43টি কাউবন্টম্বে মমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 66,497-মে উন্নীে কম্বর;  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা COVID-19 এি সাধ্ে মমাকারিলা 
কিধ্ে আজ মেটিোরি িািরলক- প্রাইধ্ভট হসরিটাল প্ল্োন ম াষণা কধ্িন। এই িরিকল্পনাি অ্ংশ 
রহধ্সধ্ি মেধ্টি রিরভন্ন প্রাধ্েি িািরলক ও প্রাইধ্ভট হাসিাোলগুধ্লা এই ভাইিাধ্সি রিরুধ্ে লড়াই 
কিাি জনে একটি নেুন সুষম িন্থা িাস্তিায়ধ্ন সম্মে হধ্য়ধ্ে মেখাধ্ন মে সি হাসিাোল োধ্েি 
যািণ ক্ষমোয় মি ৌঁোধ্ে িা অ্রেক্রম কিধ্ে শুরু কধ্িধ্ে, োিা মিাগীধ্েি অ্নে হাসিাোধ্ল 
স্থানােি কিধ্ে িাধ্ি ো িুধ্িািুরি িূণন নয়।  
  
মেট জধু্ড় হাসিাোধ্লি রসধ্েমও প্রধ্য়াজনীয় সিিিাহ, কমী ও অ্নোনে সম্পে মশয়াি কধ্ি রনধ্ে 
সম্মে হধ্য়ধ্ে। প্ররেটি হাসিাোল মজেুোরি এিং সিিিাহ প্ররেটি হাসিাোলধ্ক মেওয়াি িোিাধ্ি 
হাসিাোধ্লি মধ্যে েেে মশয়াি কিাি জনে একটি কমান্ড মসন্টাি তেরি কিধ্ে মেট মহলে 
রিিাটন ধ্মন্ট (State Department of Health) এই মেটওয়াইি মহলেধ্কয়াি রসধ্েধ্মি সধ্ে কাজ 
কিধ্ি। এই মসন্ট্রাল ইনধ্ভন্টরি রসধ্েম মক শলগেভাধ্ি এিং েক্ষোি সাধ্ে ক্রয় এিং সিিিাহ 
িন্টন রনরিে কিধ্ে সাহােে কিধ্ি।  
  
গভন নি আিও ম াষণা কধ্িন, মজকি মক. জারভটস কনধ্ভনশন মসন্টাধ্ি প্রেম 1,000-শেো অ্স্থায়ী 
হাসিাোল মখালা হধ্য়ধ্ে এিং আজ মিাগীধ্েি ভরেন  কিা হধ্ে। এক সপ্তাধ্হি মধ্যে অ্স্থায়ী 
হাসিাোধ্লি সাইট রনমনাণ কিা হধ্য়রেল।  
  



 

 

"সংখো েে িাড়ধ্ে োধ্ক, িরিরস্থরে উধ্েগজনক ভাধ্ি মে ভাধ্ি িরিষ্কাি হধ্য় উঠধ্ে, োধ্ে এই 
ভাইিাধ্সি সামধ্নি েুে আমাধ্েি মহলেধ্কয়াি রসধ্েধ্ম মমাকারিলা হধ্ি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমাধ্েি আধ্িা িাক্তাি প্রধ্য়াজন, আমাধ্েি আধ্িা সিিিাহ েিকাি, আমাধ্েি আধ্িা 
সক্ষমো প্রধ্য়াজন এিং এখনই এটি আমাধ্েি প্রধ্য়াজন। সমগ্র মেশটি প্রেম রেন মেধ্কই এই 
ভাইিাসটিি সাধ্ে জরড়ে রেল, রকন্তু রনউ ইয়ধ্কন  আমিা সমসোটিধ্ক সামধ্ন মিধ্খ এরগধ্য় োওয়াি 
মচষ্টা কিরে। আমিা কাধ্ভন ি শীষনধ্ক প্রস্তুরেি জনে িসে সিিিাহ অ্িোহে মিধ্খরে এিং আমিা 
এক সংস্থা রহধ্সধ্ি একসাধ্ে সমন্বয় ও কাজ কিাি জনে একটি চুরক্ত এিং কমীধ্েি এিং সম্পে 
মশয়াি কিাি জনে একটি সংস্থাি সাধ্ে একটি সমধ্ াোয় মি ৌঁধ্েরে।"  
  
িরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 6,984টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্েি  টনা রনরিে কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  মেটজধু্ড় মমাট আক্রাধ্েি সংখো 66,497-এ উন্নীে হধ্য়ধ্ে। মমাট 66,497 জন িেরক্ত 
োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ি সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, োধ্েি মভ গরলক অ্িস্থান রনম্নরূি:  
  

কাউবন্ট  মমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  217  12  

Allegany  7  1  

Broome  35  6  

Cattaraugus  6  2  

Cayuga  3  1  

Chautauqua  5  0  

Chemung  15  0  

Chenango  17  2  

Clinton  17  4  

Columbia  26  3  

Cortland  8  2  

Delaware  11  3  

Dutchess  392  72  

Erie  376  18  

Essex  4  0  

Franklin  6  0  

Fulton  1  0  

Genesee  9  0  

Greene  10  3  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  2  

Jefferson  11  4  

Lewis  2  0  

Livingston  12  2  



 

 

Madison  34  10  

Monroe  242  23  

Montgomery  6  0  

Nassau  7,344  899  

Niagara  41  3  

NYC  37,453  3,685  

Oneida  34  8  

Onondaga  180  28  

Ontario  20  2  

Orange  1,435  188  

Orleans  4  1  

Oswego  14  6  

Otsego  17  7  

Putnam  167  23  

Rensselaer  40  1  

Rockland  2,511  302  

Saratoga  105  3  

Schenectady  80  4  

Schoharie  6  1  

Schuyler  2  1  

St. Lawrence  13  1  

Steuben  19  2  

Suffolk  5,791  768  

Sullivan  101  13  

Tioga  4  0  

Tompkins  66  14  

Ulster  190  44  

Warren  18  0  

Washington  7  0  

Wayne  15  3  

Westchester  9,326  807  

Wyoming  8  0  
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