
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/31/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ হাসপাতাল নর্টওয়াকন  নসন্ট্রাল 
নকাঅবডন ম্বর্টিং টম ন াষণা কম্বরম্বের্  

  
নসন্ট্রাল নকাঅবডন ম্বর্টিং টম নেট জমু্বে বিবভন্ন প্রাম্বের হাসপাতাম্বলর মম্বযে তথ্ে, সরিরাহ, কমী 

ও নরাগী নেয়ার করার জর্ে পািবলক-প্রাইম্বভট হাসপাতাল িাস্তিায়ম্বর্ সহায়তা করম্বি  
  

র্তুর্ অর্লাইর্ নপাটন াল আজ চালু করম্বি হাসপাতালগুম্বলাম্বক ভলাবিয়ার নহলথ্ম্বকয়ার কমীম্বের 
সাম্বথ্ ন াগাম্ব াগ করার জর্ে এিিং সিম্বচম্বয় জরুবর প্রম্বয়াজম্বর্র সাম্বথ্ হাসপাতাম্বল অগ্রাবযকার 

বেম্বত সাহা ে করার জর্ে  
  

বর্উ ইয়কন  নেম্বট আম্বরা 9,298ট কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রাম্বের  টর্া বর্বিত করা হম্বয়ম্বে -  া 
নেটিোপী 44ট কাউবিম্বত র্তুর্  টর্াসমূহসহ নমাট আক্রাম্বের সিংখ্োম্বক 75,795-নত উন্নীত 

কম্বর  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ হাসপাতাল নর্টওয়াকন  নকন্দ্রীয় সমন্বয় দল ন াষণা 
কমরমের্ যা COVID-19 মহামারী নমাকামেলায় নেমটর স্বাস্থ্যমসো েযেস্থ্ার মমযয আমরা সমন্বন্বত 
এেং নকৌশলগত পদমেপ সহজতর করমত সাহাযয করমে।  
  
এই নকাঅ্ন্বডন মর্টিং টিম পােন্বলক-প্রাইমভট হাসপাতামলর পন্বরকল্পর্া োস্তোয়মর্ সহায়তা করমে, যা 
গভর্নর গতকাল ন াষণা কমরমের্, নেমটর ন্বেন্বভন্ন হাসপাতামলর মমযয তথ্য, সরেরাহ, কমী ও 
নরাগী ভাগাভান্বগ কমর ন্বর্মত হমে। দলটি ডাউর্মেট োন্ব ংময়র জর্য আপমেট সংগঠিত করার 
জর্য দায়েদ্ধ হমে; এলমহােন  হাসপাতাল এেং অ্র্যার্য চাপযুক্ত হাসপাতালগুন্বলমক সহায়তা করা; 
হাসপাতামলর জর্য নরাগীর প্রমেশস্থ্ল নসটিং করা; অ্র্যার্য হাসপাতামল নরাগী স্থ্ার্ান্তর এেং USNS 
কমম াটন  সংগঠিত করা; নেট-ন্বসটি েকপালইস এেং স্বতন্ত্র হাসপাতাল েকন্বপলস সমন্বয়; আর 
কমী ন্বর্ময়াগ সহজতর করা।  
  
এই দমলর নর্তৃমে থ্াকমে নেট নহলথ্ ন্বডপাটন মমন্ট (State Department of Health) এেং রময়মে 
ওময়েমচোর, ন্বর্উ ইয়কন  ন্বসটি ও লং আইলযান্ড নহলথ্মকয়ার ন্বসমেমস, নেটার ন্বর্উ ইয়কন  
হসন্বপটাল অ্যামসান্বসময়শর্ (Greater New York Hospital Association) এেং ন্বর্উ ইয়কন  নেমটর 
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নহলথ্মকয়ার অ্যামসান্বসময়শর্ (Healthcare Association of New York State)। এই দল FEMA 
ও ন ডামরল গভর্নমমন্ট এর সমেও কাজ করমে।  
  
গভর্নর কুওমমা আমরা ন াষণা কমরমের্ নয নেট একটি অ্র্লাইর্ নপাটন াল চালু করমে যা নেট 
জমুে প্রায় 80,000 স্বাস্থ্যমসো কমী হাসপাতাল এেং নহলথ্মকয়ার ন ন্বসন্বলটিসমদর সামথ্ যকু্ত করমত 
সাহাযয করমে যারা COVID-19 মহামারী চলাকালীর্ সমময় অ্স্থ্ায়ী ন্বভন্বিমত ভমলন্বন্টয়ার ন্বহমসমে 
কাজ করমের্। এই নপাটন াল সেমচময় জরুন্বর প্রময়াজমর্র সমে হাসপাতামল কমী নমাতাময়মর্র 
অ্োন্বযকার হমে; আজ েৃহস্পন্বতোর পযনন্ত যত দ্রুত সম্ভে নস্বচ্ছামসেক নমাতাময়র্ করা হমে েমল 
জার্া নগমে।  
  
"আমরা চলমার্ COVID-19 মহামান্বর ন্বর্ময় যুদ্ধ অ্েযাহত নরমেন্বে, আমামদর দটুি ন্বমশর্ রময়মে - 
আমামদর হাসপাতামলর ন্বসমেম প্রস্তুত তাই এটা ন্বর্মন্বিত র্া যের্ কামভন র শীষন আ াত কমর এেং 
মার্ুষ োন্বেমত থ্াকমত ন্বর্ন্বিত কমর যামত তারা প্রথ্ম স্থ্ামর্ ভাইরাস র্া পায়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা ন্বেমশষজ্ঞমদর গান্বণন্বতক যারণা অ্র্সুরণ করন্বে এেং আমরা যতটা সম্ভে সরঞ্জাম 
সংেহ কমর, আমামদর হাসপাতামলর েমতা েৃন্বদ্ধ কমর এেং হাসপাতাল কমীমদর সমথ্নর্ করার 
মাযযমম শীমষন মূল যুমদ্ধর জর্য প্রস্তুন্বত ন্বর্ন্বচ্ছ। আমরা প্রথ্মোমরর মমতা সমে নেট হসন্বপটাল 
ন্বসমেমমর সামথ্ ন্বমন্বলত হময়ন্বে এেং এই ভাইরাসমক পরাস্ত করার জর্য সং েদ্ধ হময়ন্বে, নেটেযান্বপ 
নহলথ্মকয়ার ন্বসমেম ন্বহমসমে সহমযান্বগতামূলকভামে কাজ করার জর্য অ্ভূতপূেন র্তুর্ পদ্ধন্বতর 
প্রন্বতষ্ঠা কমরন্বে। এই ভাইরাস বেষময কমর র্া — নকউ এমক প্রন্বতমরায কমর র্া — আর মার্ুষমক 
সতকন  হময় চলমত হমে, অ্মর্যর কথ্া নভমে এেং ন্বর্তান্ত প্রময়াজর্ীয় র্া হমল তামদর োন্বের োইমর 
আসা উন্বচৎ হমে র্া।"  
  
পন্বরমশমষ, গভর্নর আরও 9,298টি র্মভল কমরার্াভাইরাস আক্রামন্তর  টর্া ন্বর্ন্বিত কমরমের্, যা 
ন্বর্উ ইয়কন  নেটজমুে নমাট আক্রামন্তর সংেযা 75,795-এ উন্নীত হময়মে। নমাট 75,795 জর্ েযন্বক্ত 
যারা ভাইরামসর জর্য ন্বর্ন্বিতভামে সর্াক্ত হময়মের্, তামদর নভৌগন্বলক অ্েস্থ্ার্ ন্বর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  
নমাট 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  226  9  

Allegany  7  0  

Broome  38  3  

Cattaraugus  6  0  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  1  

Chemung  20  5  

Chenango  19  2  

Clinton  21  4  

Columbia  30  4  



 

 

Cortland  8  0  

Delaware  16  5  

Dutchess  484  92  

Erie  438  62  

Essex  4  0  

Franklin  9  3  

Fulton  1  0  

Genesee  10  1  

Greene  16  6  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  1  

Lewis  2  0  

Livingston  13  1  

Madison  41  7  

Monroe  292  50  

Montgomery  7  1  

Nassau  8,544  1,200  

Niagara  42  1  

NYC  43,139  5,686  

Oneida  40  6  

Onondaga  194  14  

Ontario  22  2  

Orange  1,556  121  

Orleans  6  2  

Oswego  15  1  

Otsego  18  1  

Putnam  186  19  

Rensselaer  41  1  

Rockland  2,863  352  

Saratoga  108  3  

Schenectady  85  5  

Schoharie  6  0  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  2  

St. 
Lawrence  

30  17  

Steuben  24  5  



 

 

Suffolk  6,713  922  

Sullivan  109  8  

Tioga  7  3  

Tompkins  66  0  

Ulster  211  21  

Warren  18  0  

Washington  10  3  

Wayne  19  4  

Westchester  9,967  641  

Wyoming  9  1  

  
  

###  
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