
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে COVID-19 এর সাম্বে সম্পবকন ত বেশুম্বের মম্বযে প্রোহজবর্ত 
ঘরাগ বর্ম্বে আম্বলাচর্া করম্বত স্বাস্থ্েম্বসিা প্রোর্কারী সংস্থ্ার জর্ে আগামীকাল ঘেট ঘহলে 

বিপাটন ম্বমন্ট ঘেটিোবপ ওম্বেবির্ার আম্বোজর্ করম্বি  
  

ঘেট আর্ুমাবর্ক কাওোসাবক ঘরাগ ও বিষাক্ত েক-জাতীে বসর্ম্বরাম্বমর র্োে লক্ষণেুক্ত বেশুম্বের 
মম্বযে COVID অসুস্থ্তার সাম্বে সম্পবকন ত প্রাে 102 আক্রান্ত এিং 3 জম্বর্র মৃতুের তেন্ত করম্বে  

  
এই লক্ষণগুবল প্রেেনর্কারী বেশুম্বের মম্বযে, COVID-19 এর 60 েতাংে পরীবক্ষত পবজটিভ এিং 

COVID-19 অোবন্টিবিগুবলর জর্ে 40 েতাংে পরীবক্ষত পবজটিভ  
  
  

গভর্নর কুওম ো ঘ োষণো কমরমের্ ঘে, COVID-19 এর সোমে সম্পর্কন ত র্িশুমের  মযে র্রম োর্ন কৃত 
প্রেোহজর্র্ত ঘরোমগর লক্ষণ,  রীক্ষো ও েত্ন র্র্মে আমলোচর্ো করমত সকল স্বোস্থ্েমসবো প্রেোর্কোরী 
সংস্থ্োর জর্ে আগো ীকোল ঘের্ ঘহলে র্ি োর্ন ম ন্ট ঘের্বেোর্  ওমের্বর্োর আমেোজর্ করমব।  
  
ঘের্ বতন  োমর্ র্র্উ ইেমকন  প্রোে 102 জমর্র আক্রোমের তেে করমে ঘেখোমর্ প্রযোর্ত সু্কল-বেসী 
র্িশুরো- COVID-19 এর কোরমণ সম্ভবত এই লক্ষণগুর্ল অর্ুভব করমে। এই ঘরোগটি র্র্উ ইেকন  
র্সটির একজর্ 5 বের বেসী, ওমেেমচেোর কোউর্ন্টর একজর্ 7 বের বেসী এবং সুফলক 
কোউর্ন্টর এক র্কমিোরসহ র্র্উ ইেমকন র র্তর্জর্ তরুমণর প্রোণ র্র্মেমে। এই আক্রোেমের এই 
লক্ষণগুর্ল প্রেিনর্কোরী র্িশুমের  মযে, COVID-19 এর 60 িতোংি  রীর্ক্ষত  র্জটিভ এবং 
COVID-19 অেোর্ন্টবর্িগুর্লর জর্ে 40 িতোংি  রীর্ক্ষত  র্জটিভ। উ রন্তু, ফলস্বরূ  ঘেখো ঘগমে 
এই আক্রোমের ঘক্ষমে 71 িতোংি ICU-ঘত ভর্তন , 19 িতোংি ইর্রু্মবিমর্ এবং 43 িতোংি 
হোস োতোমল ভর্তন  েোমক।  
  
"আ োমের এই ভোইরোমসর র্বষমে অবিেই সতকন  েোকমত হমব কোরণ আ রো এখর্ও র্িখর্ে, আর 
আ রো েো জোর্র্ বমল ঘভমবর্ে তো সবস ে সতে বমল  মর্ হে র্ো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"েখর্ প্রে  এই ভোইরোস ঘেখো ঘেে, তখর্ আ োমের বলো হমতো র্িশুরো এমত আক্রোে হে র্ো, এটি 
র্েল এক স্বর্ির েী নশ্বোস। র্কন্তু এখর্ আ রো খুুঁমজ ঘবর করর্ে ঘে 100 িতোংি সঠিক র্োও হমত 
 োমর কোরণ আ রো এ র্ র্কেু আক্রোে ঘেখর্ে ঘেখোমর্ COVID ভোইরোমস আক্রোে হওেো র্িশুরো 
কোওেোসোর্ক ঘরোগ বো র্বষোক্ত িক-সেিৃ র্সর্মরোম র  মতো একটি প্রেোহজর্ক ঘরোমগর লক্ষণ ঘেখোে। 



 

 

র্র্উ ইেকন  ঘের্ ঘজোড়োমলোভোমব এই র্তুর্ আক্রোমের তেে করমে এবং ঘেিবেো ী এই প্রমচষ্টোর 
ঘর্তৃত্ব র্েমে, আর আ রো েতই জোর্মবো, আ রো তত ঘেোগোমেোগ করমবো।"  
  
র্র্উ ইেমকন র বোর্সন্দোমের দ্রুত ঘসবো ঘর্ওেোর কেো ভোবমত হমব ের্ে ঘকোমর্ো র্িশুর:  
প্রযোর্ লক্ষণস ূহ:  

• েী নস্থ্োেী জ্বর ( োুঁচ র্েমর্র ঘবর্ি) েোমক  
• তীব্র ঘ মর্ বেেো, িোের্রেো বো বর্   
• রক্ত বমণনর ঘচোখ  
• চো ড়োে ফুসকুর্ড়  

অর্েোর্ে উ সগন:  

• ত্বমকর রং  র্রবতন র্-ফেোকোমি হমে েোওেো, সো ঞ্জসেহীর্ এবং/অেবো র্ীল  
• খোওেোমত অসুর্বযো (র্িশু) বো খবু অসুস্থ্ ঘে তরল  োর্ র্ো করমত  োমর  
• শ্বোস কষ্ট বো খবু দ্রুত শ্বোস ঘর্ওেো  
• ঘরর্সং হোর্ন  বো বুমক বেেো  
• আলসে, র্খর্র্খমর্ ঘ জোজ বো র্বভ্রোর্ে প্রকোি করমল  

  
র্র্উ ইেকন  ঘের্ র্িশুমের  মযে COVID-19 সম্পর্কন ত এই অসুস্থ্তো সম্পমকন  আমরো জোর্মত জোতীে 
প্রমচষ্টোমক ঘর্তৃত্ব র্েমে। গভর্নর কুওম ো গতকোল একটি কোওেোসোর্ক ঘরোগ ও র্বষোক্ত িক-জোতীে 
র্সর্মরোম র  মতো লক্ষণগুর্ল প্রেিনর্কোরী র্িশুমের জর্ে COVID-19 ঘর্র্েংমক অগ্রোর্যকোর ঘেওেোর 
জর্ে ঘের্বেোর্  হোস োতোলগুর্লমক র্র্মেনি র্েমেমের্।  
  
গভর্নর অেোনু্ড্র এ . কুওম ো আজ ঘ োষণো র্েমেমের্, ঘরোগ র্র্েন্ত্রণ ঘকন্দ্র (Centers for Disease 
Control, CDC)-এর অর্মুরোময ঘের্ COVID সংক্রোে অসুস্থ্তো ির্োক্তকরণ এবং প্রর্তর্ক্রেো জোর্োমত 
জোতীে  োর্েণ্ডমক র্বকর্িত করমত সহোেতো করমে। র্র্উ ইেকন  ঘের্ র্িশুমের  মযে  
COVID-সংক্রোে অসুস্থ্তোে উেীে োর্ আক্রোেমের র্বষমে ঘেিজমুড় অর্েোর্ে 49টি ঘের্মক অবর্হত 
কমরমে এবং এখর্ আমরো 14টি ঘের্ এবং  োুঁচটি ইউমরো ীে ঘেি  োিো োর্ি আক্রোেমের র্বষমে 
র্রম োর্ন  করমে।  
  
র্িশুমের COVID-সম্পর্কন ত অসুস্থ্তো এবং এই র্সর্মরোম র সম্ভোবে ঘজমর্টিক র্ভর্িমক আরও 
ভোমলোভোমব বুঝোর জর্ে র্জমর্ো  ও RNA র্সমকোমের্সং গমবষণো করোর জর্ে ঘের্ স্বোস্থ্ে েপ্তর 
(State Department of Health), NY র্জমর্ো  ঘসন্টোর (NY Genome Center) এবং রকমফলোর 
র্বশ্বর্বেেোলেটির সোমে অংিীেোর্রত্ব করমে।  
  
গভর্নর কুওম োর র্র্মেনির্োে ঘের্ স্বোস্থ্ে েপ্তর (State Department of Health) এই  োরোত্মক 
প্রেোহজর্ক ঘরোগ সম্পমকন  একটি  রো িন ূলক র্র্মেনির্ো জোর্র কমরমের্, েোর র্ো  "COVID-19 এর 



 

 

সোমে সম্পর্কন ত ঘ র্িেোর্িক  োর্ি-র্সমে  ইর্মেম র্র্র র্সর্মরো ", স্বোস্থ্েমসবো প্রেোর্কোরীমের এই 
প্রেোমহর অবস্থ্ো অবর্হত করোর  োিো োর্ি  রীক্ষো এবং প্রর্তমবেমর্র জর্ে র্র্মেনির্ো প্রেোর্ করমত। 
স্বোস্থ্ে  র্রমষবো প্রেোর্কোরীমক, হোস োতোলসহ, 21 বেমরর ক  বেসীমের  মযে সম্ভোবে  
COVID-19-এর সোমে সম্পর্কন ত ঘ র্িেোর্িক  োর্ি-র্সমে  ইর্মেম র্র্র র্সর্মরোম র ঘক্ষমে স্বোস্থ্ে 
র্বভোমগ র্রম োর্ন  করমত হমব।  
  
ের্েও অর্যকোংি র্িশু েোরো েুক্তরোমজে COVID-19-এর অর্ভজ্ঞতো লোভ কমরমে শুযু োে হোলকো 
উ সগন প্রকোি কমরমে, তোমেরও ঘ র্িেোর্িক COVID-19 এবং গুরুতর প্রেোহজর্ক ঘরোমগর সোমে 
একটি সম্ভোবে র্লঙ্ক  োওেো ঘগমে। প্রেোহজর্ক র্সমন্ড্রোম র এ র্ ববর্িষ্টে আমে েো কোওেোসোর্ক ঘরোগ 
এবং র্বষোক্ত িক র্সমন্ড্রোম র ঘচমে গুরুতর উ সগন প্রকোি কমর এবং তীব্র COVID-19 ঘেমক অসসু্থ্ 
হওেোর  মরর র্ের্ ঘেমক সপ্তোমহর  মযে তো  র্মত  োমর। এটি ক্র োগত জ্বর, ঘ মর্র উ সগন, 
ফুসকুর্ড়, এ র্র্ক কোর্িন ওভোসকুলোর উ সগন প্রকোি কমর এবং এই সকল উ সগনগুর্লর ঘক্ষমে র্র্র্বড় 
েমত্নর প্রমেোজর্ আমে।  
  
এই উ সগন ঘেখো র্েমলই ঘ র্িেোর্িমের দ্বোরো প্রোের্ ক  েনোমে ঘরোগ র্চর্িত করমত  োরো এবং 
র্বমিষমজ্ঞর কোমে র্ক্রটিকেোল ঘকেোমরর জর্ে ঘরফোর করো অ র্রহোেন। এই উ সগনগুর্ল ঘেখো র্েমলই 
র্িশুমের  মযে COVID-19 আমে র্ক র্ো তো ির্োক্ত করমত আণর্বক এবং ঘসমরোলর্জকেোল ঘর্র্েং 
সু োর্রি করো হমে। অর্যকোংি ঘরোগী েোরো COVID-19  র্জটিভ হমেমে, েোমের র্কেু সংখেক 
SARS-COV-2 ির্োক্ত হমেমে আণর্বক ঘর্র্েংমের ফমল, আর অর্েমের ঘসমরোলর্জকেোল ঘর্র্েং এর 
ফমল।  
  
আমরো তমেের জর্ে র্ভর্জর্ করুর্ www.health.ny.gov.  
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