
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাহী আম্বেম্বের ঘ াষণা করম্বলর্ যাম্বে 
ঘযই হাসপাোলগুবলম্বে প্রম্ব াজর্ সম্বিনাচ্চ, রাজে ঘসখাম্বর্ ঘভবিম্বলটর এিং িেবিগে প্রবেরক্ষামূলক 

সরঞ্জাম্বমর পরু্ঃবিেরণ করম্বে অর্ুম্বমাবেে হ   
  

ভবিষেম্বে ঘসই সরঞ্জাম হাসপাোম্বল বিবরম্ব  ঘেও া হম্বি অথিা ঘসই সরঞ্জাম্বমর মূলে 
হাসপাোলম্বক পবরম্বোয করা হম্বি  

  
ঘজকি ঘক জাবভটস-এর কর্ম্বভর্ের্ ঘসিাম্বর (Jacob K. Javits Convention Center) অস্থা ী 

হাসপাোম্বলর সুবিযা শুযুমাত্র COVID-19 ঘরাগীম্বের জর্ে িেিহার করা হম্বি  
  

র্েুর্ ওম্ব িসাইট চালু কম্বরর্ বর্উ ই ম্বকন র সমবিে COVID-19 পরীক্ষার েথে জর্গণম্বক প্রোর্ 
করার জর্ে  

  
আগামী সপ্তাম্বহ অোলিার্ীম্বে র্েুর্ ড্রাইভ-থ্রু ঘমািাইল ঘটবটং সুবিযা খুলম্বি – রাম্বজে এখর্ পযনন্ত 

7টি ঘমািাইল সুবিযা ঘখালা হম্ব ম্বে  
  

বর্উ ই কন  ঘটম্বট আরও 10,482টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে কম্বর - যা রাজেিোপী ঘমাট 
আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 102,863-এ বর্ম্ব  আম্বস; 49 কাউবিম্বে র্েুর্  টর্ার সংখো  

  
  
চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে, গভননর অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা একটি ননর্নাহী আধ্েশ জানর 
করধ্র্ন, যাধ্ে রাজে ভভনিধ্লটর এর্ং র্েনিগে প্রনেরক্ষামূলক সরঞ্জাম র্া PPE, ভযখাধ্ন র্েন মাধ্ন 
প্রধ্ াজন ভনই এমন প্রনেষ্ঠান ভেধ্ক পুনঃনর্েরণ কধ্র, ভযই হাসপাোধ্ল প্রধ্ াজন সধ্র্নাচ্চ ভসখাধ্ন 
পুনঃস্থাপন করধ্ে পারধ্র্। রাজে জধু়্ে ভভনিধ্লটরগুনল ও র্েনিগে প্রনেরক্ষামলূক সরঞ্জামগুনল 
স্থানান্তধ্রর জনে নোশনাল গার্ন  র্ের্হার করা হধ্র্। ভনর্ষ্েধ্ে ভসই সরঞ্জাম হাসপাোধ্ল নিনরধ্  
ভেও া হধ্র্ অ্ের্া ভসই সরঞ্জাধ্মর মলূে হাসপাোলধ্ক পনরধ্শায করা হধ্র্।  
  
এছা়োও গভননর কুওধ্মা ভ াষ্ণা করধ্লন, ভজকর্ ভক জানভটস-এর কনধ্ভনশন ভসিাধ্র (Jacob K. 
Javits Convention Center) অ্স্থা ী হাসপাোধ্লর সুনর্যা শুযুমাত্র COVID-19 ভরাগীধ্ের জনে 
র্ের্হার করা হধ্র্। গেকাল, ভপ্রনসধ্র্ি ট্রাম্প জানভটস-এর সনুর্যা  COVID-19 পনজটিভ 
ভরাগীধ্ের গ্রহণ করার জনে গভননধ্রর অ্নুধ্রায মঞ্জুর কধ্রন।  

http://www.ny.gov/covid-19tracker


 

 

  
এছা়োও গভননর কুওধ্মা www.ny.gov/covid-19tracker চাল ুকরার ভ াষ্ণা করধ্লন, যা ননউ 
ই কন  ভেধ্টর সমনিে কধ্রানাভাইরাস পরীক্ষার েেে জনগণধ্ক প্রোন করধ্র্। ওধ্ র্সাইটটি, যা 
প্রনেনেন সর্নধ্শষ্ েেে সহ আপধ্র্ট করা হধ্র্, রাজের্োপী এর্ং কাউনি-পযনাধ্ র ভটনেং এর্ং 
িলািধ্লর েশৃে উপস্থাপন কধ্র। জনগণ এছা়োও পরীক্ষার েেে অ্োধ্েস করধ্ে পাধ্রন data.ny.gov 
এ ওধ্পন NY (Open NY) এর মাযেধ্ম, ননউ ই কন  ভেধ্টর উন্মুি েেে ভপাটন াল, যা 
র্াউনধ্লার্ধ্যাগে েোন্ডার্ন  িরমোধ্ট ভমনশধ্ন পাঠধ্যাগে েেেগুনল প্রোন কধ্র যা সাজাধ্না ভযধ্ে 
পাধ্র, অ্নুসন্ধান করা ভযধ্ে পাধ্র, নর্ধ্েষ্ণ করা ভযধ্ে পাধ্র এর্ং নেুন র্ের্হাধ্রর জনে প্রধ্ াগ 
করা ভযধ্ে পাধ্র।  
  
এছা়োও গভননর ভ াষ্ণা কধ্রধ্ছন ভয, অ্োলর্ানী নচনকৎসা ভকন্দ্র (Albany Medical Center), 
ভসি নপটারস ভহলে পাটন নারস (St. Peter's Health Partners) এর্ং অ্োলর্ানী নর্শ্বনর্েোলধ্ র 
সাধ্ে অ্ংশীোনরধ্ে রাজযানী ভজলা অ্ঞ্চধ্লর জনে রাজে একটি গুরুেপূণন নেুন COVID-19 ভমার্াইল 
ভটনেং সাইট খলুধ্র্। ভমার্াইল ভটনেং ভসিারটি ননউ ই কন  রাজে নর্শ্বনর্েোলধ্ র (State 
University of New York) অ্োলর্ানী কোম্পাধ্স-1400 ও ানশংটন অ্োনভননউ, ভকাধ্লানন াল 
ভকা ার্ পানকন ং লধ্ট অ্র্নস্থে হধ্র্, অ্োলর্ানী নর্শ্বনর্েোলধ্ র মূল প্রধ্র্শ ভেধ্ক অ্োধ্েসধ্যাগে, 
ও ানশংটন অ্োনভননউ এর পাধ্শ, অ্োলর্ানন। সাইটটি ঝুুঁ নকপূণন জনসংখোর অ্ন্তভূন ি র্েনিধ্ের জনে 
পরীক্ষাধ্ক অ্গ্রানযকার ভেধ্র্। ভয সকল র্ানসন্দাগণ পরীক্ষা করাধ্ে চান োধ্ের অ্র্শেই 888-364-
3065-এ কল কধ্র একটি সাক্ষাধ্ের সম  ননযনারণ করধ্ে হধ্র্। ভকানও ও াক-ইধ্নর অ্নুমনে 
োকধ্র্ না এর্ং সর্ ভরাগীধ্ের একটি গান়ের মধ্যে োকধ্ে হধ্র্। আগামী ভসামর্ার, 6 এনপ্রল, 
সকাল 10টা  এই ভকন্দ্রটি চালু হধ্ে চধ্লধ্ছ। সাইট কাযনকর োকার সম  হধ্র্ ভসামর্ার-রনর্র্ার, 
সকাল 8টা ভেধ্ক সন্ধো 6টা।  
  
ড্রাইভ-থ্রু ভমার্াইল ভটনেং সুনর্যা ভসই সর্ অ্সুস্থ র্া কধ্রানাভাইরাধ্স আক্রান্ত হও ার ঝুুঁ নকপণূন 
মানুষ্ধ্ের স্বাস্থেধ্সর্া সুনর্যাগুনল ভেধ্ক েধূ্র রাখধ্ে সাহাযে কধ্র ভযখাধ্ন োরা অ্নে মানষু্ধ্ের 
সংক্রনমে করধ্ে পাধ্রন। ননউ ই কন  র্েন মাধ্ন প্রনেনেন 16,000 জধ্নরও ভর্নশ ভলাধ্কর পরীক্ষা 
করধ্ছ, যা অ্নে ভকানও ভেধ্টর েুলনা  ভর্নশ এর্ং মাোনপছু নভনিধ্ে চীন ও েনক্ষণ ভকানর ার 
ভচধ্ ও অ্নযক।  
  
"আমরা আমাধ্ের অ্স্ত্রভাণ্ডার, মুধ্খাশ এর্ং অ্নোনে র্েনিগে প্রনেরক্ষামূলক সরঞ্জাম ননমনাধ্ণর জনে 
অ্সামানে র্ের্স্থা গ্রহণ কধ্রনছ, নকন্তু আমরা এখনও যধ্েষ্ট ভনই," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ভভনিধ্লটর আমাধ্ের সর্ধ্চধ্  র়্ে সমসো হধ্  োুঁন়েধ্ ধ্ছ - রাধ্জের সধ্র্নাচ্চ চাপযুি 
অ্ঞ্চধ্ল আমাধ্ের উপলব্ধ ভভনিধ্লটধ্রর সংখো ক্রমশ কধ্ম আসধ্ছ, এর্ং রাধ্জের অ্নোনে জা গা  
এমনও হাসপাোল রধ্ ধ্ছ ভযখাধ্ন ভভনিধ্লটর আধ্ছ ভযগুনল র্ের্হার হধ্ে না এর্ং আনম এমন 
পনরনস্থনে তেনর হধ্ে ভের্ না ভযখাধ্ন একনেধ্ক মানুষ্ মারা যাধ্ে এর্ং অ্নেনেধ্ক আমাধ্ের ননধ্জধ্ের 
রাধ্জে অ্নে ভকাোও ভর্শ কধ্ কধ্শা ভভনিধ্লটর আধ্ছ। আনম একটি নেুন ননর্নাহী আধ্েধ্শ স্বাক্ষর 
করনছ যাধ্ে ভযখাধ্ন এখন প্রধ্ াজন ভনই এমন প্রনেষ্ঠানগুনল ভেধ্ক রাজে এই ভভনিধ্লটরগুনলর 
পুনঃনর্েরণ করধ্ে এর্ং োধ্ের প্রধ্ াজন অ্নুযা ী রাধ্জের অ্নোনে অ্ংধ্শর হাসপাোধ্ল পাঠাধ্ে 

http://www.ny.gov/covid-19tracker
http://data.ny.gov/


 

 

পারধ্র্। আর আমাধ্ের র্ক্রধ্রখা ভশষ্ হধ্  ভগধ্ল, েখন ননউ ই কন র্াসীরা আমাধ্ের সরঞ্জাম, 
আমাধ্ের কমী এর্ং জ্ঞান সংগ্রহ করধ্র্ এর্ং এই ভেধ্শর ভয ভকান সম্প্রোধ্ র সাহাযে প্রধ্ াজন হধ্র্ 
আমরা োধ্ের কাধ্ছ যার্, কারণ ভসই আচরধ্ণ আমরাও ভপধ্ নছ।"  
  
পনরধ্শধ্ষ্, গভননর আরও 10,482টি নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ন্তর  টনা নননিে কধ্রধ্ছন, যা 
ননউ ই কন  ভেট জধু়্ে ভমাট নননিে আক্রাধ্ন্তর সংখো 102,863-এ ননধ্  আধ্স। ভমাট 102,863 
জন র্েনি যারা ভাইরাধ্সর জনে নননিেভাধ্র্ সনাি হধ্ ধ্ছন, োধ্ের ভভৌগনলক অ্র্স্থান ননম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  

Albany  267  14  

Allegany  14  2  

Broome  56  10  

Cattaraugus  9  1  

Cayuga  6  2  

Chautauqua  9  1  

Chemung  35  13  

Chenango  32  4  

Clinton  30  5  

Columbia  42  6  

Cortland  10  2  

Delaware  24  2  

Dutchess  809  142  

Erie  720  103  

Essex  6  0  

Franklin  10  1  

Fulton  6  0  

Genesee  16  2  

Greene  23  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  14  0  

Jefferson  18  3  

Lewis  2  0  

Livingston  16  2  

Madison  70  10  

Monroe  464  44  

Montgomery  10  2  

Nassau  12,024  1,437  

Niagara  94  18  



 

 

NYC  57,159  5,350  

Oneida  71  10  

Onondaga  252  18  

Ontario  28  2  

Orange  2,397  404  

Orleans  9  3  

Oswego  26  4  

Otsego  21  0  

Putnam  252  36  

Rensselaer  56  3  

Rockland  4,289  538  

Saratoga  141  9  

Schenectady  110  9  

Schoharie  9  1  

Schuyler  3  0  

Seneca  6  2  

St. Lawrence  43  4  

Steuben  46  3  

Suffolk  10,154  1,408  

Sullivan  168  25  

Tioga  7  0  

Tompkins  84  10  

Ulster  263  23  

Warren  19  1  

Washington  15  3  

Wayne  30  3  

Westchester  12,351  784  

Wyoming  15  1  

Yates  1  0  

  
###  
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