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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  রাজ্ে COVID-19 এর প্রবিবিয়ায় সাহােে করার 
জ্র্ে আটলান্টায় PPE, ঘটস্ট বকট পাঠাম্বি  

  
প্রাথবমক সরিরাম্বহ 7,500টি ঘটস্ট বকট, 7,500টি মাস্ক, 7,500টি গাউর্, 7,500টি গ্লাভস, 7,500টি 

ঘেস বেল্ড, 1,250 গোলর্ হোন্ড সোবর্টাইজ্ার সরিরাহ করা হম্বি  
  

ঘসামিার গভর্নম্বরর ঘপ্রস বিবেম্বে আটলান্টার ঘময়র িটমম্বসর অর্ুম্বরাম্বের পম্বর এই ঘ াষণা করা 
হয় - বভবিও ঘেখম্বি পাম্বির্ এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয অ্যাটলান্টামক PPE এবং ঘটস্ট 
নকট পাঠামব চলমার্ COVID-19 এর প্রনি প্রনিনিয়ার প্রমচষ্টা নর্ময় সাহােয করমি শহরটি েখর্ 
আিান্ত হওয়ার ঘকস ঘবমে ওঠার অ্নভজ্ঞিা করমে। আমগ এই সপ্তামহ, অ্যাটলান্টার ঘময়র ঘকইশা 
লযান্স বটমমসর অ্র্ুমরামে গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে রাজয অ্যাটলান্টামি দলগুমলার জর্য সংস্থার্ 
ঘমািাময়র্ করমব, িার সামে অ্যাটলান্টার কন্টযাক্ট ঘেনসং ঘপ্রাগ্রামমর সমেনমর্র জর্য প্রেনুিগি 
সহায়িা প্রদার্ করমব।  
  
"নর্উ ইয়মকন র সব ঘচময় বে প্রময়াজমর্র সময়, অ্র্যার্য রাজয আমামদর বিমরখা সমিল করমি 
এবং জীবর্ বাাঁচামি সাহােয করার জর্য ঘেচ্ছামসবক, মাস্ক এবং সরঞ্জাম পাঠিময়মে। ঘসই 
র্রকবামসর সময় আমামদর কামে আসা 30.000 ঘেচ্ছামসবক এবং অ্েনসাহামেযর প্রনি আমরা অ্িযন্ত 
কৃিজ্ঞ। এখর্ েখর্ আমরা বিমরখা সমিল কমরনে এবং আমামদর সংখযাগুনল শনিশালী, আমরা 
অ্যাটলান্টার মি জায়গায় িার প্রনিদার্ নদনচ্ছ, ঘেখামর্ ঘময়র বটমস এই ভাইরামসর নবরুমে লোই 
করা একজর্ আিমণাত্মক এবং কােনকর ঘর্িা হময় আমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর 
নকেু মার্ষু আমের্ োরা এর মেয নদময় ঘগমের্ এবং জামর্র্ নকভামব COVID-19 এর নবরুমে 
লোই করমি হয়, এবং আমরা নবনভন্ন রাজয এবং এলাকাগুনলমক ঘে ঘকার্ উপাময় সাহােয করমি 
প্রস্তুি। আজ, নর্উ ইয়মকন র পনরবামরর পক্ষ ঘেমক আমরা অ্যাটলান্টায় ঘটস্ট নকট এবং PPE 
ঘমািাময়র্ করব েখর্ িারা ঘবমে ওঠা ঘকস নর্ময় লোই করমে।"  
  
নর্ম্ননলনখি সরঞ্জামমর প্রােনমক সরবরাহ শুিবামরর মমেয অ্যাটলান্টায় সরবরাহ করা হমব:  

• 7,500 VTM ঘটস্ট নকট  
• 7,500 গাউর্  

https://www.youtube.com/watch?v=bQOGzPPWHgs&feature=youtu.be


 

 

• 7,500 গ্লাভস  
• 7,500 নমনলয়র্ N95 মাস্ক  
• 7,500 ঘেস নশল্ড  
• স্টাইমরামোম কুলার 2.5 পযামলট  
• 1,250 গযালর্ হযান্ড সযানর্টাইজার  
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