
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা স্বল্প আম্বের সম্প্রদাে এিং কৃষ্ণাঙ্গ 
সম্প্রদাম্বের মম্বযে পরীক্ষার প্রম্বিোবযকার সম্প্রসারম্বের জর্ে র্তুর্ উম্বদোগ গ্রহে কম্বরম্বের্  

  
সংখ্োলঘু সম্প্রদােম্বক প্রাযার্ে বদম্বে তাম্বদর সম্প্রদাম্বের বগজন াে এমর্ 24টি অস্থােী টেবটং সাইে 

স্থাপর্ করার জর্ে টটে র্র্নওম্বেল টহলর্-এর সাম্বর্ অংবেদারীত্ব করম্বে  
  

টটম্বের ডােগবর্বটক এিং অোবিিবডজবরম্বপর ফলাফল এিং COVID-19 এর কারম্বে 
হাসপাতাম্বল ভবতন  হওো র্তুর্ টরাগীম্বদর উপর একবর্ষ্ঠ জবরম্বপ টদখ্া টগম্বে টে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাম্বের 

িেবিরা COVID-19 এর কারম্বে সিম্বচম্বে টিবে আক্রান্ত  
  

1,300 এর টিবে NYC অঞ্চম্বলর ট্রার্বজে শ্রবমকম্বদর অোবিিবড টেবটং জবরম্বপর প্রার্বমক 
ফলাফম্বল টদখ্া টগম্বে টে 14.2 েতাংে িেবির COVID-19 অোবিিবড আম্বে  

  
বর্উ ইেকন  টটম্বে আম্বরা 2,715 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিত কম্বর - ো টটেিোপী 48 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ টমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 333,122-টত বর্ম্বে আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ স্বল্প আধ্েি জনধ্গাষ্ঠী ও 
কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাধ্েি মধ্যে পিীক্ষাি সুধ্ াগ সম্প্রসািধ্েি জনে একটি নতুন উধ্দোগ চালুি ঘ াষো 
রদধ্েধ্েন। এই ঘেট নর্নওধ্েল ঘহলর্-এি সাধ্র্ অ্ংরিদারিত্ব কিাি মযে রদধ্ে রনউ ইেধ্কন ি ডাউন 
ঘেধ্ট সংখ্োল ু সম্প্রদােধ্ক প্রাযানে রদধ্ে ঘেধ্টি ঘটরেং ঘনটওোকন ধ্ক ডাউন ঘেট প নন্ত রিস্তাধ্িি 
মাযেধ্ম তাধ্দি সম্প্রদাধ্েি রগজন াে এমন 24টি অ্স্থােী ঘটরেং সাইট স্থাপন কিধ্ে।  
  
ঘেধ্টি ডাোগনরেক ঘটরেং ও অ্োরিিরড ঘটরেং জরিধ্পি ফলাফধ্ল ঘদখ্া  াে, COVID-19 এ 
সিধ্চধ্ে ঘিরি ভুগধ্ে কম আধ্েি জনধ্গাষ্ঠী ও সংখ্োল ু সম্প্রদাে। রনউ ইেধ্কন  15,000 িেরিি 
মধ্যে িৃহত্তম ঘেটওোইড অ্োরিিরড ঘটরেং সাধ্ভন ধ্ত কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাধ্েি মধ্যে িৃহত্তি সংক্রমধ্েি হাি 
পাওো ঘগধ্ে। উপিন্তু, COVID-19 এি কািধ্ে হাসপাতাধ্ল সি সদে ভরতন  হওো ঘিাগীধ্দি উপি 
িোপক জরিধ্প এটি ঘদখ্া ঘগধ্ে ঘ  কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাধ্েি িেরিিা সিধ্চধ্ে ঘিরি আক্রান্ত এিং 
COVID-19 এি কািধ্ে হাসপাতাধ্ল ভরতন  হওো 21 রজপ ঘকাধ্ডি িেরিধ্দি মধ্যে, 20টিি গধ্ে 
কৃষ্ণাঙ্গ এিং/অ্র্িা লোটিধ্না জনধ্গাষ্ঠীি ঘচধ্ে ঘিরি। সিধ্চধ্ে ঘিরি আক্রান্ত ব্রুকরলন এিং ব্রঙ্কস-এ 
সমীক্ষাে গভীিভাধ্ি প নধ্িক্ষধ্ে পাওো  াে ঘ এমন কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদােগুরল রনম্ন আধ্েি এিং তাধ্দি 



 

 

COVID-19 এি কািধ্ে হাসপাতাধ্ল ভরতন  হওো এিং আক্রাধ্ন্তি িতাংি রনউ ইেকন  রসটিি ঘচধ্ে 
ঘিরি।  
  
আজধ্কি পিীক্ষা সম্প্রসািে উধ্দোগ বিষমে ঘমাকাধ্িলাে ঘেধ্টি আধ্গি কমনকাধ্েি সমর্নধ্ন গধ্ে 
উধ্েধ্ে এিং  ািা COVID-19 মহামারি দ্বািা সিধ্চধ্ে ক্ষরতগ্রস্ত হধ্েধ্ে তাধ্দিধ্ক সহােতা কিাি 
জনে। সাম্প্ররতক সপ্তাহগুধ্লাধ্ত িাষ্ট্র রনউ ইেকন  রসটিি সিকারি আিাসধ্নি অ্রযিাসীধ্দি জনে 
COVID-19 ডােগরনরেক ঘটরেংসহ স্বাস্থেধ্সিা ঘসিা আনধ্ত ঘিরড ঘিস্পন্ডাধ্িি (Ready 
Responders)-এি সাধ্র্ চুরিিদ্ধ হধ্েধ্ে এিং এক রমরলেন কাপধ্েি মাস্ক এিং 10,000 গোলন 
হোন্ড সোরনটাইজাি রিতিে কধ্িধ্ে।  
  
গভননি ঘেধ্টি রনউ ইেকন  রসটি অ্ঞ্চধ্ল 1,300 এি ঘিরি ট্রানরজট কমীি অ্োরিিরড পিীক্ষাি 
জরিধ্পি প্রার্রমক ফলাফল ঘ াষো কধ্িন ঘ খ্াধ্ন ঘদখ্া ঘগধ্ে ঘ  রনউ ইেকন  রসটিধ্ত সাযািে 
জনসংখ্োি 19.9 িতাংধ্িি মধ্যে ট্রানরজট কমীধ্দি 14.2 িতাংধ্িি COVID-19 অ্োরিিরড িধ্েধ্ে।  
  
"এটা একটা রনষু্ঠি সতে ঘ   খ্ন আপরন রিপ নধ্েি রদধ্ক তাকান, আপরন ঘদখ্ধ্িন ঘ  দরিদ্র এিং 
সিধ্চধ্ে অ্নগ্রসি মানষু প্রােই সধ্িনাচ্চ মূলে প্রদান কধ্ি এিং COVID-19 মহামারি তাি ঘচধ্ে 
আলাদা রকেু নে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " টনা হল, রনম্ন আধ্েি ও সংখ্োল  ুসম্প্রদাে সিধ্চধ্ে 
ঘিরি কষ্ট পাধ্ে-এটা ঠিক নে এিং আমাধ্দি এি সুিাহা কিধ্ত হধ্ি। রনউ ইেধ্কন  আমিা এই চক্র 
ঘভধ্ঙ্গ ঘফলধ্ত কাজ কিরে এিং আসধ্ল এই বিষমে সমাযান কিধ্ত চাই। আমিা ইধ্তামধ্যে এই 
সম্প্রদাধ্েি সাহা ে কিাি জনে তাৎপ নপূেন পদধ্ক্ষপ রনধ্েরে এিং আমিা প্রযানত সংখ্োল ু 
সম্প্রদাধ্েি চাধ্চন  অ্রতরিি ঘটরেং সাইট ঘসট আপ কিাি জনে নর্নওধ্েল স্বাধ্স্থেি (Northwell 
Health) সাধ্র্ অ্ংিীদাি হধ্ত  ারে। আি এই ইসুেধ্ত আমাধ্দি সধ্ঙ্গ কাজ কিাি জনে আমিা 
আমাধ্দি কংধ্গ্রধ্সি িরিক এিং চাচন  গ্রুপগুধ্লাধ্ক যনেিাদ জানাধ্ত চাই।"  
  
র্র্নম্বওল টহলর্-এর টপ্রবসম্বডিে এিং বসইও মাইম্বকল ডাউবলং িম্বলর্, "কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাধ্েি মধ্যে 
কধ্িাভাইিাধ্সি প্রাদভুন ািধ্ক প্রাযানে ঘদওোি মযে রদধ্ে, এটা িাযেতামূলক ঘ  আমিা ঘ ন 
ভাইিাধ্সি আধ্িা রিস্তাি ঘিাধ্য দ্রুত কাজ করি। সামারজক দিূত্ব, ঘফস মাস্ক পিা, দলগত সমাধ্িি 
এোধ্না এিং ঘিরসক হোন্ড হাইরজন ঘমধ্ন চলাি িাইধ্ি আমিা আমাধ্দি সম্প্রদােধ্ক পিীক্ষাি 
মাযেধ্ম িক্ষা কিধ্ত পারি। নর্নওধ্েল গভননি কুওধ্মা এিং রনউ ইেকন  ঘেট ঘহলর্ রডপাটন ধ্মি 
(New York State Department of Health) এি সাধ্র্ অ্ংিীদাি হধ্ত ঘপধ্ি সন্তুষ্ট।"  
  
কংম্বগ্রস সদসে হাবকম টজফবরস িম্বলর্, "আমিা জারন, উপাসনা  ি, আযোরিক সম্প্রদাে সি 
সমে পাধ্ি আধ্ে,  াধ্ত ক্ষরতগ্রস্ত সম্প্রদাে এই ঝধ্েি প্রভাি ঘর্ধ্ক কাটিধ্ে উেধ্ত পাধ্ি। সতুিাং, 
এখ্ন এই মুহূধ্তন , তাধ্দি অ্িোহতভাধ্ি রনধ্োরজত র্াকা এিং গভননধ্িি ঘনতৃত্ব এিং অ্ংিীদাি 
হওোি ইোি কািধ্ে, আমিা এই COVID-19 মহামারিি সমধ্ে এই সি উপাসনালে এিং যমীে 
ঘনতাধ্দি  াধ্দি রিশ্বাসধ্ াগেতা আধ্ে, সতেতা আধ্ে এিং সমাধ্জ সকধ্লি কাধ্ে ঘপ ৌঁোধ্নাি ক্ষমতা 
আধ্ে তাধ্দি মাযেধ্ম  াধ্দি পিীক্ষা কিাি প্রধ্োজন তাধ্দিধ্ক সহধ্জ িনাি কিধ্ত পািধ্িা। রদধ্নি 
ঘিধ্ষ এটাই আমাধ্দি কামে ঘ  এই মহামারি সিাি জনে ঘিষ না হওো প নন্ত এখ্াধ্নই আমাধ্দি 



 

 

ঘিষ নে। আমিা জারন, কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদােগুরল রিধ্িষভাধ্ি কঠিন আ াত ঘপধ্েধ্ে। এই পিীক্ষাি 
উধ্দোগ অ্রিশ্বাসেভাধ্ি অ্পরিহা ন  াধ্ত আরম  াধ্দি প্ররতরনরযত্ব করি িা  ািাতাধ্দি প্ররতরনরযত্ব 
কধ্ি ঘ মন- এনরডো ঘভলধ্জকুধ্েজ, ইেধ্ভধ্টি ক্লাকন , ঘগ্রগ ঘমকস, আরদ্রোধ্না এসপাধ্লত এিং 
আিও অ্ধ্নধ্কি মধ্তা প্ররতরনরয দধ্লি মহান সদসেধ্দি মধ্তা কধ্ি কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদাধ্েি প্ররতটি প্রান্তধ্ক 
আমিা পরিিতন ন কধ্ি রদধ্ত পারি। তাই গভননি, আপনাি অ্ংিীদারিধ্ত্বি জনে আপনাধ্ক যনেিাদ।"  
  
কংম্বগ্রম্বসর র্ারী সদসে ইম্বেম্বভটি বড. ক্লাকন  িম্বলর্, "COVID-19 এি কািধ্ে আমাধ্দি কৃষ্ণাঙ্গ ও 
রহসপারনক ভাই-ঘিাধ্নিা মযে-দরক্ষে ব্রুকরলন রডরিক্টসহ আমাধ্দি িসিাধ্সি অ্ঞ্চধ্ল ঘিরি হাধ্ি 
মািা  াধ্ে। এই সম্প্রদাধ্েি মধ্যে রিধ্িষ কধ্ি কধ্িানাভাইিাধ্সি প্রসাি ঘিাধ্যি জনে ঘটরেংধ্েি 
প্রধ্িিারযকাি অ্তেন্ত জরুরি। এটা রিচক্ষেতাি পরিচে ঘ  আমিা সংখ্োল ু সম্প্রদাধ্েি মান সম্মত 
স্বাস্থে ঘসিা এিং পিীক্ষাি অ্োধ্েস রনরিত কিাি জনে একত্র হধ্েরে, আি এ কািধ্ে আরম গভননি 
কুওধ্মাি সধ্ঙ্গ রনম্ন আে এিং সংখ্োল ু সম্প্রদাধ্েি মধ্যে COVID-19 পিীক্ষা সম্প্রসািধ্েি অ্ংরিদাি 
হধ্ত তাি পাধ্ি দাৌঁরেধ্েরে। শুযুমাত্র একসাধ্র্ কাজ কধ্ি আমিা এই ভাইিাধ্সি ঘমাকাধ্িলা কিধ্ত 
পারি--শুযুমাত্র একসাধ্র্ কাজ কধ্ি রনউ ইেকন  বয নে যািে কিধ্ত পাধ্ি।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 2,715 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন,  া 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ে ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখ্ো 333,122-ঘত রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 333,122 
জন িেরি  ািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ি সনাি হধ্েধ্েন, তাধ্দি ঘভ গরলক অ্িস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  টমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,416  32  
Allegany  35  0  
Broome  372  8  

Cattaraugus  60  1  
Cayuga  53  1  

Chautauqua  40  0  
Chemung  131  1  
Chenango  109  4  
Clinton  76  2  
Columbia  304  0  
Cortland  29  0  
Delaware  63  0  
Dutchess  3,319  42  
Erie  4,337  82  
Essex  31  0  



 

 

Franklin  17  0  
Fulton  104  1  
Genesee  170  1  
Greene  204  5  
Hamilton  5  0  
Herkimer  77  1  
Jefferson  67  1  
Lewis  11  1  

Livingston  101  1  
Madison  250  1  
Monroe  1,775  40  

Montgomery  66  2  
Nassau  38,028  216  
Niagara  627  22  
NYC  183,289  1,506  
Oneida  638  18  

Onondaga  1,218  49  
Ontario  104  0  
Orange  9,486  84  
Orleans  122  1  
Oswego  75  3  
Otsego  67  0  
Putnam  1,080  6  

Rensselaer  407  27  
Rockland  12,400  51  
Saratoga  399  11  

Schenectady  571  13  
Schoharie  46  1  
Schuyler  7  0  
Seneca  48  2  

St. Lawrence  187  0  
Steuben  226  1  
Suffolk  36,461  238  



 

 

Sullivan  1,071  32  
Tioga  104  5  

Tompkins  132  1  
Ulster  1,440  11  
Warren  202  3  

Washington  204  3  
Wayne  79  0  

Westchester  31,087  182  
Wyoming  75  2  
Yates  20  0  

  
###  
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