
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 বিশ্বিোপী মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা সি প্রথম প্রবিবিকারী, স্বাস্থ্ে 
পবরচর্না কমী এিং অপবরহার্ন কমনচারীম্বের অন্তভুন ক্ত করার জর্ে ররাগ বর্র্নায়ক পরীক্ষার মার্েণ্ড 

প্রসাবরি করার র াষর্া কম্বরর্  
  

এবিবকউটিভ অর্ন ার জাবর কম্বরর্ র্া ফামনাবসস্টম্বের COVID-19 ররাগ বর্র্নায়ক পরীক্ষা 
পবরচালর্া করম্বি অর্ুমবি রেয়  

  
চারটি বর্উইয়কন  বসটি হাসপািাল ও রহলথ রকয়ার বসম্বস্টম্বম ফ্রন্টলাইর্ রহলথ রকয়ার কমীম্বের 

জর্ে অোবন্টিবর্ পরীক্ষা পবরচালর্া করম্বে রাজে  
  

আগামী সপ্তাহ রথম্বক শুরু কম্বর প্রথম প্রবিবিয়াকারী ও পবরিহর্ কমীম্বের জর্ে অোবন্টিবর্ 
পরীক্ষা চালাম্বি রাজে  

  
বর্উ ইয়কন  রস্টম্বে আম্বরা 10,553 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিি কম্বর - র্া রস্টেিোপী 57 

কাউবন্টম্বি র্িুর্ আিাম্বন্তর  ের্াসহ রমাে আিাম্বন্তর সংখ্োম্বক 282,143-রি বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামাবিি মধ্যয গভননি অ্যানু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন 
ঘে, আধ্িা ঘিবি ফ্রন্টলাইন বনউ ইয়ধ্কন ি কমীধ্েি অ্ন্তভুন ক্ত কিাি জনয বনণনায়ক পিীক্ষাি মানেণ্ড 
সম্প্রসাবিত কিা হধ্ে - ো দ্রুত বনণনায়ক পিীক্ষাি ক্ষমতা িাডাধ্নাি সিাসবি ফলাফল। 
সম্প্রসাবিত মানেণ্ড এখন সি প্রথম প্রবতবিয়াকািী, স্বাস্থ্য পবিচেনা কমী এিং অ্পবিহােন 
কমনচািীধ্েি COVID-19 এি জনয পিীক্ষা কিাি অ্নুধ্মােন ঘেধ্ি এমনবক েবে তািা উপসগন 
প্রেিনন নাও কধ্ি। পিীক্ষাি ক্ষমতা িাডাি সাধ্থ সাধ্থ পিীক্ষাি মানেণ্ড প্রসাবিত কিধ্ত থাকধ্ি 
িাজয।  
  
গভননি কুওধ্মা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে বতবন একটি বনিনাহী আধ্েি জাবি কিধ্িন োধ্ত ফামনাবসস্টিা 
COVID-19 এি জনয বনণনায়ক পিীক্ষা পবিচালনা কিধ্ত পাধ্িন। এই কাজটি COVID-19 
পিীক্ষাি অ্িস্থ্ান বহসাধ্ি 5,000 ফাধ্মনবসি এক ঘনটওয়াকন  উন্মুক্ত কিধ্ি এিং পিীক্ষাগাধ্িি ক্ষমতা 
পূিধ্ণি জনয িাজয একটি সংগ্রধ্হি ঘনটওয়াকন  বনমনাণ কিধ্ি সামবগ্রক পিীক্ষা ক্ষমতা িবৃি কিধ্ত 
সাহােয কিধ্ি।  
  



 

 

গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন, ফ্রন্টলাইন ঘহলথ ঘকয়াি কমীধ্েি জনয অ্যাবন্টিবি পিীক্ষা চাবলধ্য় 
োধ্ে িাজয, বনউ ইয়কন  িহধ্িি চািটি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পবিধ্ষিা িযিস্থ্া সহ। অ্যাবন্টিবি 
পিীক্ষা কিা হধ্ি ঘিলবভউ হাসপাতাল (Bellevue Hospital), এমহাস্টন  হসবপটাল ঘসন্টাি 
(Elmhurst Hospital Center), মধ্ন্টবফওি ঘমবিধ্কল ঘসন্টাি (Montefiore Medical Center) 
এিং ঘস্টট ইউবনভাবসনটি অ্ফ বনউ ইয়কন  িাউনধ্স্টট ঘমবিকযাল ঘসন্টাধ্ি (SUNY Downstate 
Medical Center) ো িতন মাধ্ন ঘকিল COVID-19 ঘিাগীধ্েি জনয িযিহৃত হধ্ে। উপিন্তু, 
আগামী সপ্তাহ ঘথধ্ক শুরু কধ্ি প্রথম প্রবতবিয়াকািী ও পবিিহণ কমীধ্েি জনয, MTA কমী এিং 
পবিিহণ কমী, বনউইয়কন  ঘস্টট পবুলি এিং বনউইয়কন  বসটি পুবলি বিপাটন ধ্মন্ট সহ, িাজয NG 
অ্যাবন্টিবি পিীক্ষা কিা শুরু কিধ্ি।  
  
"আমিা জাবন ঘে, পিীক্ষা কিা অ্থননীবত পনুিায় ঘখালাি একটি এিং একটি নতুন স্বাভাবিধ্ক 
বফধ্ি আসাি এক গুরুত্বপূণন উপাোন, এিং বনউ ইয়কন  ঘস্টট ইবতমধ্যযই ঘে ঘকাধ্না িাজয িা ঘেধ্িি 
ঘচধ্য় মাথা বপেু ঘিবি পিীক্ষা কিধ্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা ঘফিািাল সিকাধ্িি সাধ্থ 
কাজ কিবে লযাধ্িি সক্ষমতা িাডাধ্নাি জনয ো এই িায়াগনবস্টক পিীক্ষাগুবলি প্রবিয়াকিণ কধ্ি, 
এিং এখন আমাধ্েি আিও সংগ্রধ্হি সাইট প্রধ্য়াজন েখন আমিা িাজয জধু্ড আমাধ্েি পিীক্ষা 
পবিচালনা কিা িাবডধ্য় োওয়া অ্িযাহত ঘিধ্খবে। আবম একটি বনিনাহী আধ্েি জাবি কিবে ো 
আমাধ্েি িাধ্জযি 5,000টি ফাধ্মনবসধ্ক COVID-19 এি জনয িায়াগনবস্টক ঘটবস্টং পবিচালনা 
কিধ্ত অ্নুধ্মােন ঘেধ্ি, ো আমাধ্েি পিীক্ষাি সক্ষমতা িযাপকভাধ্ি িৃবি কিধ্ি এিং এই সঙ্কধ্টি 
সমূ্পণন সময় জনসাযািধ্ণি সাধ্থ কাজ ও আলাপচাবিতা কধ্িন ঘে ফ্রন্টলাইন কমী এিং অ্পবিহােন 
কমীিা, তাধ্েি জনয এই পিীক্ষাগুবলি ঘোগযতা প্রসাবিত কিধ্ত ঘেধ্ি।"  
  
পবিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 10,553 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আিাধ্ন্তি  টনা বনবিত কধ্িধ্েন, 
ো বনউ ইয়কন  ঘস্টট জধু্ড ঘমাট বনবিত আিাধ্ন্তি সংখযা 282,143-ঘত বনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 
282,143 জন িযবক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনয বনবিতভাধ্ি সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভৌগবলক অ্িস্থ্ান 
বনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  রমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  899  94  

Allegany  35  4  

Broome  251  19  

Cattaraugus  45  6  

Cayuga  47  8  

Chautauqua  27  0  

Chemung  103  24  

Chenango  91  7  

Clinton  54  1  

Columbia  140  11  

Cortland  28  3  



 

 

Delaware  58  7  

Dutchess  2,660  143  

Erie  2,773  170  

Essex  24  2  

Franklin  14  1  

Fulton  61  32  

Genesee  141  14  

Greene  107  17  

Hamilton  3  0  

Herkimer  56  0  

Jefferson  59  1  

Lewis  9  0  

Livingston  58  14  

Madison  121  15  

Monroe  1,285  86  

Montgomery  46  7  

Nassau  33,798  1,033  

Niagara  344  12  

NYC  155,113  4,640  

Oneida  364  41  

Onondaga  664  25  

Ontario  82  9  

Orange  7,973  818  

Orleans  75  15  

Oswego  57  6  

Otsego  60  10  

Putnam  885  266  

Rensselaer  221  23  

Rockland  11,091  1,000  

Saratoga  320  42  

Schenectady  431  134  

Schoharie  33  12  

Schuyler  7  0  

Seneca  36  18  

St. Lawrence  156  12  

Steuben  204  33  

Suffolk  31,368  762  

Sullivan  689  61  



 

 

Tioga  71  31  

Tompkins  126  5  

Ulster  1,166  190  

Warren  132  10  

Washington  113  30  

Wayne  65  12  

Westchester  27,231  598  

Wyoming  57  14  

Yates  16  5  

  
  

###  
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