
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমার সাম্বে, সসন্ট বিটাসনিাম্বগনর সময়র বরক বিসমোর্ স াগদার্ কম্বরর্, স াষণা কম্বরর্ 
বর্উ ইয়কন  সেট চাচন  িরীক্ষণ সকন্দ্র প্রবিষ্ঠা করম্বি সসন্ট বিটাসনিাগন COVID-19 হটস্পটগুবলম্বি  

  
বদম্বর্ 500 ি নন্ত িরীক্ষা প্রদার্ করম্বি বিম্বর্লাস কবমউবর্টি চাচন  সাইট  

  
িাবসন্দারা (833)-NYS-4-FLA র্েম্বর কল কম্বর সাক্ষাৎকাম্বরর মাধ্েম্বম িরীক্ষার সময়সূবচ 

বর্ধ্নারণ করম্বি িারম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  সেট সসন্ট বিটাসনিাম্বগন মাস্ক, সেস বেল্ড, গ্লাভস, গাউর্ এিং হোন্ড সোবর্টাইজার 
িাঠাম্বে  

  
ছবি িাওয়া  াম্বি এখাম্বর্  

   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘলানরডার ঘেন্ট নিটােনবামগন 
একটি ঘটনেিং োইট স্থাির্ করমব। নিমর্লাে কনমউনর্টি চামচন র োইটটি প্রনিনির্ 500 িেনন্ত িরীক্ষা 
প্রিার্ করমব।  
  
"আমামির প্রময়াজমর্র েমময়, আনম এক অ্ন্ধকার নিমর্ েখর্ আনম ঘেচ্ছামেবকমির জর্য একটি 
নিন িং করনিলাম িখর্ িামির বনল আমামির োহােয করমি আেমি। আনম ডাক্তার এবিং র্ােনমির 
নর্উ ইয়মকন  আেমি বমলনি, এবিং োরা ঘিশ জমুে 30,000 মার্ুষ োহামেযর জর্য হাি গুটিময় 
এনগময় আমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম জানর্ আনম েব নর্উ ইয়কন বােীমির হময় বলনি 
েখর্ আনম বনল ঘে আমামির কামি ঘে োহােয এমেমি িার জর্য আমরা েব েময় কৃিজ্ঞ থাকব, 
এবিং আমরা আজ ঘেন্ট নিটােনবামগন PPE িাঠিময় ঘেই উিকামরর প্রনিিার্ নিনচ্ছ ঘেখামর্ আমরা 
একোমথ একটি কনমউনর্টি ঘটনেিং োইট স্থািমর্র জর্য কাজ কমরনি। আমরা উিকামরর প্রনিিার্ 
নিমি থাকব এবিং োর প্রময়াজর্ হমব িামক োহােয করমি থাকব।"  
  
সসন্ট বিটাসনিাম্বগনর সময়র বরক বিসমোর্ িম্বলর্, "এই জর্োস্থয েিংকট জমুে আনম গভর্নর অ্যানু্ড্র 
কুওমমার ঘর্িৃত্ব এবিং নর্উ ইয়কন বােী এবিং আমামির জানির োমথ িনরষ্কারভামব ঘোগামোগ করার 
ক্ষমিার প্রশিংো কমরনি। ঘলানরডা েখর্ COVID-19 এর েব ঘচময় খারাি অ্বস্থার মুমখামুনখ হমচ্ছ, 
আনম নর্উ ইয়মকন র প্রেুনক্তগি েহায়িা এবিং নর্মিন নশকার জর্য কৃিজ্ঞ, িার োমথ ঘটে নকট এবিং 
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গুরুত্বিূণন েরবরামহর িামর্র জর্যও, এবিং আমামির েব ঘচময় ক্ষনিগ্রস্ত এলাকার বানেন্দামির োমি 
অ্নিনরক্ত িরীক্ষা করামর্ার েুনবধা িার্ িা নর্নিি করমি িামির োমথ অ্িংশীিানরত্ব করমি ঘিমর 
আনম গনবনি। নিমর্লাে কাউনন্ট এবিং ঘেন্ট নিটােনবাগন শহর েঠিক িমথই চমলমি। আমরা ঘলানরডার 
প্রনিটি িিমক্ষমি ঘর্িৃত্ব নিময়নি, নকন্তু বযািক িরীক্ষা এবিং িরবিী ঘপ্রামটাকলগুনল এই োস্থয েিংকট 
অ্নিক্রম করার চানবকাঠি। আমরা নিমর্লাে কনমউনর্টি চামচন  একটি নবর্ামূমলযর িরীক্ষা ঘকন্দ্র প্রিার্ 
করমি ঘিমর আর্নন্দি ো প্রনিমবশী বানেন্দামির এবিং োর্শাইর্ নেটি জমুে োরা আমির্ িামির 
িনরমষবা প্রিার্ করমব।"  
  
চাচন  িরীক্ষার োইট SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার (SOMOS Community Care) ঘথমক িক্ষিা 
এবিং েিংস্থামর্র োহামেয তিনর করা হময়মি। এিাোও নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্মচর রেিগুনল েরবরাহ 
করমব:  
  

• 124,000 োনজন কযাল মাস্ক (50 আক্রান্ত)  
• 7,500 VTM ঘটে নকট  
• 7,500 গাউর্  
• 11,500 গ্লাভে  
• 7,500 নমনলয়র্ N95 মাস্ক  
• 7,500 ঘ ে নশল্ড  
• 1,250 গযালর্ হযান্ড েযানর্টাইজার  
• 1,200টি েযানর্টাইনজিং ওয়াইিে  
• 120টি গগলে  
• 10টি ঘলাজড োনকন ট ঘভনন্টমলটর  
• ঘটনল-োস্থয চানহিা নর্ময় েহায়িা করমি 10টি আইিযাড  

  
SOMOS কবমউবর্টি সকয়ার এর সচয়ারমোর্ ও প্রবিষ্ঠািা ডঃ রামর্ টোলাজ িম্বলর্, "আমরা 
ঘেখামর্ আমামির প্রময়াজর্ ঘেখামর্ োই - SOMOS এর ডাক্তাররা োমমর্র োনরমি নিমলর্ েখর্ 
গি বেমন্ত নর্উ ইয়কন  নেটিমি এই ভাইরাে নশখমর ওমে এবিং আমরা ঘে েব েম্প্রিায়মক েব ঘচময় 
ঘবনশ আ াি কমর ঘেখামর্ আমরা বাে কনর এবিং কাজ কনর। িাই, আমামির নবনভন্ন েম্প্রিাময়র 
ডাক্তাররা, োমির অ্মর্মকই নর্মজরা অ্নভবােী, িারা বুঝমি িামরর্ টাম্পা-ঘেন্ট নিটােনবামগন 
COVID-19 এর প্রািভুন ামবর জর্য নর্ম্ন আময়র, অ্নভবােী এবিং েিংখযাল  ুেম্প্রিায়গুনল কিটা 
অ্েুরনক্ষি। েখর্ ঘলানরডা এবিং োর্ ঘবল্ট জমুে  টর্া বােমি, আমরা গভর্নর কুওমমার োমথ 
আমামির চলমার্ অ্িংশীিানরমত্বর জর্য গনবনি নর্উ ইয়মকন র অ্নভজ্ঞিামক েব ঘচময় ঘবনশ প্রময়াজর্ ঘে 
এলাকাগুনলমি ঘেখামর্ িরীক্ষা বাোমর্ার জর্য। আমরা এই ভাইরাে িনেময় িো বন্ধ করমি স্থার্ীয় 
োস্থয নবমশষজ্ঞ এবিং েম্প্রিাময়র ঘর্িামির োমথ িক্ষিা ভাগাভানগ করার জর্য আগ্রহী।"  
  
ঘেন্ট নিটােনবামগনর িরীক্ষার োইট অ্র্যার্য শহর ও রাজযগুনলমক ঘিশ জমুে COVID-19 েুমে 
েহায়িা করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রনিশ্রুনির োমথ ঘোগিার্ কমর। আজ ঘেন্ট নিটােনবামগন 
িার্ করা বস্তুগুনল িাোও, নর্উ ইয়কন  অ্র্যার্য রাজযমির COVID এর োম্প্রনিক ঘবমে ওোর 



 

 

ঘমাকামবলা করার জর্য প্রায় 250,000 PPE এবিং িরীক্ষার উিািার্ িার্ কমরমি। গি ঘোমবার, 
গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট োভার্া জনজন য়ায়, িটুি চাচন  ঘটনেিং োইট 
প্রনিষ্ঠা কমরমি COVID-19 হটস্পটগুনলমি। িার আমগ, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরনিমলর্ ঘে নর্উ 
ইয়কন  ঘেট ঘটক্সামের নহউেমর্, িটুি চাচন  ঘটনেিং োইট প্রনিষ্ঠা কমরনিমলর্ COVID-19 
হটস্পটগুনলমি। 13 জলুাই এ, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট জনজন য়ার 
আটলান্টায় ঘটনেিং এবিং কন্ট্রাক্ট ঘেনেিং টিম িাোমব। 10 জলুাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 
নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘলানরডায় COVID-19 এর ওষুধ ঘরমনডনেনভয়ার (Remdesivir) িাোমব কারণ 
ঘেমট আক্রান্ত বযনক্তরা িরু্রায় ঘেমর ওোর ঘক্ষমে লোই করমি।  
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