
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র 12টি ককাম্পাবর্ম্বক কেম্বের চাবিদা অর্ুযায়ী COVID-19 সম্পবকন ত 
সরঞ্জাম এিং সাপ্লাইজ উৎপাদর্ শুরু করার ক াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
কেে জমু্বে উৎপাদর্কারীম্বদর কদওয়া প্রম্বণাদর্ায় 6.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার কেে এিং স্থার্ীয় 
সরকার এিং ইর্-কেে সত্তা দ্রুত এিং জীির্ রক্ষাকারী বচবকৎসা পম্বণে আম্বরা বর্রাপদ অোম্বেস 

প্রদার্ করম্বি  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়মকন র 12টি ঘকাম্পানর্ COVID-19 
মহামারী ঘমাকামেলায় প্রময়াজর্ীয় সাপ্লাইজ উৎপাদমর্র জর্য ঘেমের কাে ঘেমক সমেনর্ 
ঘপময়মে। েনদও ের্ন মামর্ মানকন র্ েকু্তরামে সেননর্ম্ন সংক্রমণ হার আমে, জরুনর স্বাস্থ্য ঘসোদার্কারী 
কমী এেং জর্গণমক রক্ষা করার জর্য সম্ভােয "নির্ীয় মহামারীর" প্রস্তুনর্ গ্রহণ অ্র্যন্ত 
গুরুত্বপূণন। এই অ্র্ুদার্ র্হনেল সরেরাহ শৃঙ্খল সমসযার কারমণ পণয  ােনর্ দরূ করমর্ সাহােয 
করমে ো র্যােযহীর্ মলূয অ্র্ুশীলমর্র নদমক নর্ময় ঘেমর্ পামর। এই ঘকাম্পানর্গুনল র্রু্র্ কমনসংস্থ্ার্ 
এেং োজার সুমোগ তর্নর করার সময় ঘেমের উৎপাদর্ ক্ষমর্া েৃনি করমে। এখর্ পেনন্ত, নর্উ 
ইয়কন  নভনিক 20টি ঘকাম্পানর্মক 11 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামররও ঘেনশ অ্র্দুার্ প্রদার্ করা হময়মে 
চলমার্ প্রনর্নক্রয়া এেং পরু্রুিামরর প্রমচষ্টার জর্য র্ামদর েযেসাময়র লাইর্গুনল এেং নপইভেমক 
অ্র্যােশযকীয় সাপ্লাইজগুমলার উৎপাদর্মক পরু্রায় সনির্ করমর্।  
  
"মহামারীর সময়, জানর্ মানকন র্ েকু্তরামে োনিমর্ অ্েনস্থ্র্ গুরুত্বপূণন সাপ্লাইমজর জর্য একটি 
সরেরাহ শৃঙ্খল র্া োকার একটি কঠির্ নশক্ষা ঘপময়মে এেং এর ফমল আমামদর নেশ্বেযাপী জীের্ 
রক্ষাকারী পমণযর জর্য ঝাাঁনপময় পিমর্ হময়মে ো প্রধার্র্ নেমদমশ উৎপানদর্ হয়," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এটি নর্উ ইয়মকন  আর হমে র্া - আমরা ভনেষযমর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় অ্েকাঠামমা নর্মনাণ 
করনে এেং স্থ্ার্ীয় ঘকাম্পানর্গুমলার উৎপাদমর্র র্রু্র্ ঘক্ষমে স্থ্ার্ীয় নপভেমক সমেনর্ করার মাধযমম, 
আমরা সরেরাহ এেং চানহদাগর্ সমসযা এিামর্ এেং দ্রুর্ ও েুনক্তসঙ্গর্ দামম প্রময়াজর্ীয় পণয 
সুরনক্ষর্ করার জর্য একটি ভামলা অ্েস্থ্ামর্ োকে।"  
  
এম্পায়ার কেে কডম্বভলপম্বমম্বের (Empire State Development, ESD) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার এিং 
কপ্রবসম্বডে ও মম্বর্ার্ীত প্রধার্ বর্িনািী কমনকতন া এবরক কজ. গােন লার িম্বলর্, "নেমশ্বর অ্মর্ক 
স্বর্ামধর্য এেং সেমচময় উদ্ভাের্ী ঘকাম্পানর্ নর্উ ইয়কন  ঘেমে রময়মে। এই েযেসায়গুনলর জর্য 
ESD-এর সহায়র্া ঘকেল কমরার্াভাইরাসমক ঘমাকামেলায় ঘেমের প্রমচষ্টামক সহায়র্া করমর্ স্বমদশী 



 

 

নশমের জর্য গভর্নর কুওমমার আহ্বামর্র জোে ঘদয় র্া েরং নর্উ ইয়মকন র উৎপাদর্ ঘক্ষেমক 
শনক্তশালী, তেনচেযময়, গনর্শীল করা সহ ঘেসরকানর খামর্র অ্ংশীদারমক উন্নর্ করমর্ ো র্রু্র্ 
োজামরর সুমোমগর সামে দ্রুর্ খাপ খাইময় নর্মর্ পামর এেং ো দ্রুর্ র্রু্র্ োজামরর সুমোমগর সামে 
মানর্ময় নর্মর্ পামর এেং আমরা পুর্রায় ঘখালা এেং ঘেেেযাপী েৃনির সামে সামে র্ার স্মােন  
প্রেৃনির ঘরকডন  অ্েযাহর্ রাখমর্ পানর।"  
  
মাচন  মামস, গভর্নর কুওমমা নর্উ ইয়কন  নভনিক অ্পামরশর্সহ ঘকাম্পানর্গুমলামক অ্র্ুমমানদর্  
COVID-19-এর গুরুত্বপূণন সাপ্লাইজ, ঘেমর্- ঘভনিমলের, ঘেে নকে এেং েযনক্তগর্ প্রনর্রক্ষামূলক 
সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE), N95 ঘরসনপমরের, সানজন কযাল মাস্ক, 
নর্ষ্পনিমোগয সানজন কযাল গ্লাভস, গাউর্, ঘফস নশল্ড এেং োময়াহযাজাডন  েযাগসহ উৎপাদর্ লাইর্ 
পুর্রায় চালু করমর্ েমলর্। সম্প্রনর্ গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে ESD COVID-19 ঘমাকামেলায় 
সাপ্লাইজ উৎপাদমর্র জর্য ঘেটীয় নেনর্ময়ামগর জর্য 20টি ঘকাম্পানর্মক নচনির্ কমরমে োর মমধয 
আেটিমক এর আমগ নর্উ ইয়কন  ঘেমে পণয তর্নরমর্ সাহােয করার জর্য 4 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার 
পুরস্কার ঘপময়নেল।  
  
আজ ঘ ানষর্ 12টি ঘকাম্পানর্ সম্পমকন  অ্নর্নরক্ত র্েয:  
  
CJ বডজাইর্: একটি বিবিয়ার্ বসবরয়াম্বর্া ককাম্পাবর্, বর্উ ইয়কন  বসটি: 352,590 মাবকন র্ ডলার  
পােনলক সানভন মস নফমর আসা র্র্-ঘমনডমকল কমীমদর জর্য মুমখর মাস্ক/আেরণ তর্নর করমে। CJ 
নডজাইর্ নসটি অ্ে োমফমলামক 10,000টি কােমাইজড ইউনর্ফমন মাস্ক সরেরাহ কমরমে এেং ঘমমরা 
র্েনমক 7,000টি কােমাইজড ইউনর্ফমন মাস্ক সরেরাহ কমরমে। নক্রনিয়ার্ নসনরয়ামর্া নর্উ ইয়কন  
ঘেমের দইুটি েৃহির পােনলক নর্ময়াগকর্ন ামক উপেকু্ত মুমখর আেরণ সরেরাহ করার জর্য দ্রুর্ 
র্ার নর্উ ফযাশর্ মযার্হাোর্ নডজাইর্ ও মযার্ুফযাকচানরং েুনডওর সুমোগ পনরের্ন র্ কমরমে। র্ার 
ঘকাম্পানর্ এই প্রকমে 600,000 মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ কমরমে, ো র্ামক র্ার স্বাভানেক েযেসার 
অ্নভমোজমর্র মাধযমম নর্রাপিা এেং অ্েননর্নর্ক পুর্রুিামরর প্রচারণার সময় র্ার 17 কমী েজায় 
রাখার অ্র্ুমনর্ নদময়নেল। নক্রনিয়ার্ েৃহৎ নর্উ ইয়কন োসীর চযামলমঞ্জর নদমক এনগময় োওয়ার এেং 
েৃহির নর্উ ইয়কন  ঘেে সম্প্রদাময়র কলযাণমক সমেনর্ করার প্রর্ীক।  
  
কডম্বলে ইন্ডাবিজ, বর্উ ইয়কন  বসটি: 850,000 মাবকন র্ ডলার  
র্ানসনং ঘহাম এেং স্বাস্থ্যমসো সুনেধার জর্য কােম নডজাইর্, প্রানর্ষ্ঠানর্ক আসোেপে উত্পাদর্ 
কমর। আসোেপে োিাও, ঘকাম্পানর্টি অ্র্যার্য স্বাস্থ্যমসোর রসদ ঘেমর্ কক্ষ নেভাজর্ করার পদন াও 
উৎপাদর্ কমর। র্ামদর সুনেধাটি ের্ন মামর্ দটুি MMM-N95-কাপ, সমূ্পণন স্বয়ংনক্রয়, শ্বাসেন্ত্র তর্নরর 
ঘমনশর্ এেং সহায়ক সরঞ্জাম স্থ্াপমর্র অ্র্ুমনর্ ঘদওয়ার জর্য একটি 662,000 মানকন র্ ডলামরর 
পুর্নর্নমনামণর কাজ করমে। এই 2.2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর প্রকেটি ঘকাম্পানর্মক এক মানসক 
নভনিমর্ 1,000,000 N95 শ্বাসেন্ত্র উৎপাদর্ করমর্ ঘদমে এেং এর ফমল 12 জর্ কমনচারী নফমর 
আসমে। প্রকেটি অ্ন্তর্ 300,000 মানকন র্ ডলার ঘকাম্পানর্ ইকুইটি এেং ঘেসরকানর নেনর্ময়ামগ 
অ্ন্তর্ 5,00,000 মানকন র্ ডলামরর মাধযমম অ্েনায়র্ করা হমে।  
  

https://esd.ny.gov/sourcing-covid-19-products-nys
https://health.ny.gov/press/releases/2020/docs/county_allocations.pdf


 

 

এম্পায়ার িাম্বয়া ডায়াগর্বেক কম্বপনাম্বরের্, লং আইলোন্ড: 500,000 মাবকন র্ ডলার  
ভাইরাল রান্সমপােন  নমনডয়াম (Viral Transport Medium, VTM) নকেস প্রস্তুর্কারক নমমর্ালামর্ 
COVID-19 পরীক্ষার র্মরু্া পনরেহমর্ েযেহার করমর্র্। নকেগুনল র্মুর্া সংগ্রহ, সংরক্ষণ এেং 
পনরেহর্ জর্য প্রময়াজর্ এেং এমর্ ফ্লকেুক্ত ঘসায়াে, নশনশ, কযাপ এেং র্রল পনরেহর্ মাধযম 
অ্ন্তভুন ক্ত োমক। নকেগুনলর উৎপাদর্ েৃনিমর্ ঘকাম্পানর্টি সরঞ্জামগুনলমর্ 2 নমনলয়র্ মানকন র্ 
ডলামররও ঘেনশ নেনর্ময়াগ করমে। প্লানেক উপাদার্ নসরানকউমজর কাোকানে একটি প্লানেক 
ইর্মজকশর্ োাঁচ েযেসা িারা উত্পাদর্ করা হমে। এম্পায়ার োময়া ডায়াগর্নেকস (Empire Bio 
Diagnostics) রুফ কমপনামরশর্ (The Ruhof Corporation) এর সামে একটি ঘেৌে উমদযাগ, ো 
40 েেমররও ঘেনশ সময় ধমর স্বাস্থ্যমসো নশমের পেপ্রদশনক, অ্মরাপচামরর সরঞ্জাম এেং উপকরমণর 
জর্য েত্ন পমণযর এর্জাইমাটিক নডোরমজি সরেরাহ কমর।  
                       
এর্ভায়রর্ম্বমোল কম্বম্পাবজেস (Environmental Composites, ECI), কমািক ভোবল: 772,259 
মাবকন র্ ডলার  
উন্নর্ ঘেক্সোইল এেং নফমেশর্ পণয উত্পাদর্ একটি পেপ্রদশনক ো N95 ঘরসনপমরের উত্পাদর্ 
করমে। ECI নর্উ ইয়কন  ঘেে-উৎপানদর্ PPE সরেরাহ োিামর্ ঘচময়নেল, একটি সরেরাহ শৃঙ্খল 
নর্মষধাজ্ঞা নচনির্ এেং ঘেমে N95 ঘরসনপমরের অ্ভযন্তরীণ উৎপাদর্ দ্রুর্ োিামর্ার জর্য একটি 
নেকে উৎপাদর্ সমাধার্ উদ্ভাের্ করমর্ ঘচময়নেল। ECI N95 ঘরসনপমরের উৎপাদমর্ 3,245,036 
মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ করমে, োর লক্ষয প্রনর্ মামস 6 নমনলয়র্ ইউনর্ে উৎপাদর্ হার ো 
আর্ুমানর্ক 50টি কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট করমে। ECI েরামের জর্য স্থ্ার্ীয় পনরমেশক এেং নর্উ ইয়কন  
ঘেমের সামে কাজ করমে এেং N95 ঘরসনপমরের সরাসনর ক্রময়র জর্য উপলভয র্য়।  
  
কজম্বর্বসস বডসম্বপাম্বজিলস LLC, কমািক ভোবল: 135,000 মাবকন র্ ডলার  
হানকন মার কাউনির ফ্রাঙ্কমফামেন  অ্েনস্থ্র্ 30 েেমররও ঘেনশ সময় ধমর একটি তেনচেযময় গ্রাহক 
ফযানসনলটিমর্ নর্ষ্পনিমোগয ঘপাশাক এেং আর্ুষানঙ্গক সরঞ্জাম উৎপাদর্ করমে। র্ারা নেনভন্ন ধরমর্র 
কাাঁচামাল েহর্ কমর ো দ্রুর্ মসৃণি পমণয রূপান্তনরর্ করা োয়, র্ামদর েযনর্ক্রমী  ুমর দাাঁাামর্ার 
সময় প্রদার্ করমর্ সক্ষম কমর। প্রােনমক ঘকাম্পানর্র লক্ষয নেল হাসপার্ামলর নর্ষ্পনিমোগয ঘপাশাক 
তর্নর করা এেং এটি রক্ষণামেক্ষণ ও নশে েযেহামরর জর্য পণযগুনল ঘেমর্- নর্ষ্পনিমোগয োজামরর 
মমধয নর্নদনষ্ট নেমশষ প্রময়াজমর্র জর্য নডজাইর্ করা পণযগুনল অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য োিামর্া 
হময়নেল। ঘজমর্নসস নডসমপামজেলস 65,000 ঘলমভল 1 এেং ঘলমভল 2 আইমসামলশর্ গাউর্ তর্নরয় 
করমর্ 390,000 মানকন র্ ডলার নেনমর্াগ করমে এেং 20টি কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট করমে।  
  
HPK ইন্ডাবিজ, কমািক ভোবল: 1,000,000 মাবকন র্ ডলার  
একটি ঘকাম্পানর্ উচ্চ মামর্র, প্রেুনক্তগর্ভামে উন্নর্ নর্ষ্পনিমোগয ঘপাশাক ও আর্ুষানঙ্গক সরঞ্জামানদ 
উৎপাদমর্র জর্য প্রনর্নষ্ঠর্ খযানর্ এেং 3-প্লাই সানজন কযাল মাস্ক, ঘলমভল 3 েযানরয়ার োইপ গাউর্ 
এেং ঘলমভল 2 গাউর্ তর্নর করমে। HPK ইন্ডানিজ স্বাস্থ্যমসো, ফামনানসউটিকযাল, তেজ্ঞানর্ক, 
পনরষ্কার কক্ষ এেং নশে নর্রাপিার জর্য সুরক্ষামূলক ঘপাশাক র্কশা ও তর্নরর ঘর্রৃ্স্থ্ার্ী 
ঘকাম্পানর্গুনলর মমধয অ্র্যর্ম। HPK ইন্ডানিজ নর্উ ইয়কন  ঘেমে ের্ন মামর্ PPE-এর সরেরাহকারী 



 

 

এেং 6,675,000 মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ করমে, 1,000,000 ইউনর্ে উৎপাদর্ করমে এেং 30টি 
কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট করমে, ঘেমের সাপ্লাইমজর মাো উচ্চ রাখার জর্য উৎপাদর্ সম্প্রসারণ করমে।  
  
KSL ডায়াগর্বেকস, ইর্কম্বপনাম্বরম্বেড, ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন : 800,000 মাবকন র্ ডলার  
আপমেে নর্উ ইয়মকন র একটি প্রাইমভে নিনর্কযাল লযােমরেনর। র্ামদর প্রকে COVID-19 র্মরু্া 
সংগ্রমহর উপাদার্, ডায়াগর্নেক সক্ষমর্া েনৃি এেং পরীক্ষামলূক আউেনরচ উৎপাদর্ সম্প্রসারমণর 
সামেি নজর্। র্ামদর পরীক্ষার র্মুর্া সংগ্রমহর নকেগুনল ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন  র্ানসনং ঘহাম, 
অ্যাম্বুমলেনর সাজন ানর ঘসিার, হাসপার্াল এেং জার্ীয় গমেষণাগামর নের্রমণর জর্য পরীক্ষার গুরুর্র 
প্রময়াজর্ ঘমোমর্ উৎপানদর্ হমে। KSL প্রনর্ সপ্তামহ 10,000+ ঘেে র্মুর্া নকে উৎপাদর্ এেং 
এর পরীক্ষা ক্ষমর্া পনরমামপর জর্য 36 জর্ অ্নর্নরক্ত কমী নর্ময়ামগর পনরকের্াসহ 2.1 নমনলয়র্ 
মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ করমে।  
  
বপ্রে পােন স, ইর্কম্বপনাম্বরম্বেড, বর্উ ইয়কন  বসটি: 679,080 মাবকন র্ ডলার  
নপ্রি পােন স, ইর্কমপনামরমেড র্ামদর গ্রাহকমদর জর্য উন্নর্ উৎপাদর্ েযেস্থ্া তর্নর করমর্ 3-D মুদ্রণ 
প্রেনুক্ত েযেহার কমর। এম্পায়ার ঘেে ঘডমভলপমমি (Empire State Development)-এর 
সহায়র্ায়, নপ্রি পােন স দ্রুর্ র্ামদর নেদযমার্ কােনক্রম পুর্রায় চাল ুকমর এেং নর্উ ইয়কন  নসটির 
জর্য লক্ষ লক্ষ র্ামসাফানরমঙ্গল (NP) ঘসায়াে উৎপাদমর্র জর্য ঘেশ কময়কটি র্রু্র্ DLP 3-D 
নপ্রিার ক্রয় কমর। নপ্রি পােন স, ইর্কমপনামরমেড নর্উ ইয়কন  নসটির জর্য র্ার প্রকে েনাম্প আপ এেং 
সম্পন্ন করমর্ অ্ন্তর্ 1.2 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলার নেনর্ময়াগ কমরমে, 700,000 ইউনর্ে উৎপাদর্ 
এেং র্ার মযার্হাের্ সদর দপ্তমর চারটি কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট কমরমে।  
  
বরওবর্ে, সাউদার্ন োয়ার: 750,000 মাবকন র্ ডলার  
একটি আর্নেক ডায়াগর্নেক সংস্থ্া ো র্ার র্রু্র্ উন্নর্ নরওনর্ক্স COVID-19TM MDx অ্যামসর 
জর্য FDA জরুনর েযেহামরর অ্র্ুমমাদর্ ঘপময়মে ো নরওনর্ক্স এর্কম্পাস MDxTM ওয়াকন মেশমর্ 
একই নদমর্র পরীক্ষার ফলাফলমক সক্ষম কমর। উভয় ওয়াকন মেশর্ এেং মূলযায়র্গুনল ের্ন মামর্ 
র্ামদর ইোকা ফযানসনলটিমর্ উৎপানদর্ হয়। নসমেমটি েযেহামরর জর্য র্যূর্র্ম প্রনশক্ষণ প্রময়াজর্ 
এেং র্াৎক্ষনণক প্রময়াজমর্র গুরুত্বপূণন অ্েস্থ্ামর্ দ্রুর্ ইর্েল করা ঘেমর্ পামর। স্থ্ার্ীয় এেং 
আঞ্চনলক স্বাস্থ্য ঘর্েওয়াকন , প্রানর্ষ্ঠানর্ক সুনেধা এেং হাসপার্ামলর জর্য একই নদমর্র ফলাফল সক্ষম 
কমর এটি আদশনভামে নর্ম্ন ঘেমক মাঝানর থ্রুপুে লযামে েযেহামরর জর্য উপেকু্ত। নর্উ ইয়কন  ঘেমের 
সহায়র্ার ফমল 2020 সামলর মমধয নর্উ ইয়কন  ঘেে গ্রাহকমদর জর্য 162,960টি পরীক্ষা 
(ইউনর্ে) উৎপাদমর্র জর্য নরওনর্ক্স 6,790টি পরীক্ষামূলক নকে উৎপাদর্ করমে এেং 53টি র্রু্র্ 
কমনসংস্থ্ার্ সৃনষ্ট করমে। ের্ন মামর্, ঘেমে 14টি ওয়াকন মেশর্ এেং নর্উ ইয়মকন  ঘমার্াময়র্ করার জর্য 
েয়টি অ্নর্নরক্ত ওয়াকন মেশর্ েযেহার করা হমে।  
.  
োেবকর্ F.I.R.S.T, LLC, ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন : 675,000 মাবকন র্ ডলার  
এনর কাউনির আমহােন  নভনিক একটি ঘডিাল এেং ঘমনডমকল সাপ্লাই ঘকাম্পানর্। এম্পায়ার ঘেে 
ঘডমভলপমমমির সহায়র্ায়, শােনকর্ F.I.R.S.T. স্বাস্থ্য ঘসো নশমে র্ামদর গ্রাহকমদর জর্য কময়ক 
হাজার N95 ঘরসনপমরের তর্নরর জর্য একটি N95 ঘরসনপমরের তর্নরর ঘমনশর্ নকমর্মের্। শােনকর্ 



 

 

F.I.R.S.T. এখর্ পেনন্ত ঘমাে 500,000 মানকন র্ ডলামরর ঘেনশ নেনর্ময়াগ কমরমে, কমপমক্ষ 30 জর্ 
ঘলাক ভািা কমরমে, 200,000টিরও ঘেনশ N95 ঘরসনপমরের উৎপাদর্ কমরমে এেং সম্প্রনর্ লক্ষ 
লক্ষ N95 ঘরসনপমরের উৎপাদমর্র জর্য একটি নির্ীয় ঘমনশর্ নকমর্মে।  
  
োরলাইর্ USA, ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন : 200,000 মাবকন র্ ডলার  
প্রচারমূলক পণয নশমে একটি েহুমানেক, পানরোনরক মানলকার্াধীর্ েযেসা োর মমধয চশমা এেং 
মাো সুরক্ষার মমর্া সুরক্ষা সরঞ্জাম অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে। োরলাইর্ USA প্রচারণামূলক আইমেম 
উৎপাদমর্র জর্য ঘলজার ক্ষমর্া, COVID-19 সঙ্কমের জর্য নর্মজমক ভামলা কমর রু্মল ধমর এেং 
ঘকাম্পানর্ ইমর্ামমধয প্রচারণামূলক োজার জগমর্ PPE সম্পনকন র্ পণয নেনক্র কমরমে। োরলাইর্ 
একটি ঘপ্রামোোইপ তর্নর কমরমে ো আমমনরকার্ র্যাশর্াল েযান্ডাডন ইর্নেটিউে/ইিারর্যাশর্াল ঘসফটি 
ইকুইপমমি অ্যামসানসময়শমর্র (American National Standards Institute/International Safety 
Equipment Association, ANSI/ISEA)-এর কামে রৃ্র্ীয় পমক্ষর পরীক্ষার জর্য পাঠামর্া হময়নেল 
ঘফস নশমল্ডর প্রময়াজর্ীয়র্ার নেরুমি পরীক্ষা করার জর্য এেং োজামর র্ামদর ঘফস নশল্ড োমর্ 
কােনকর হয় র্া নর্নির্ করার জর্য। োরলাইর্ উৎপাদর্ করমে এমর্ ঘফস নশল্ডগুনল স্ব-অ্ন্তভুন ক্ত 
ইউনর্ে, সমূ্পণনরূমপ সামঞ্জসযমোগয, স্বর্ন্ত্রভামে পনলেযাগকরৃ্, ঘভমিি, পনরষ্কারমোগয এেং 
েযেহারকারীর সমূ্পণন মুমখর সুরক্ষা প্রদার্ কমর। প্রকমের ঘমাে েযয় 485,000 মানকন র্ ডলার এেং 
ঘকাম্পানর্ 1,080,000টি ঘফস নশল্ড উৎপাদমর্র পনরকের্া কমরমে।  
  
ইউ ফােন  সাবভন ম্বসস, ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন : 250,000 মাবকন র্ ডলার  
এনর কাউনি োমফমলামর্ অ্েনস্থ্র্ ইউ ফােন  সানভন মসস হমে সার্ েেমরর পরুামর্া START-UP NY 
সংস্থ্া ো োয় ুনর্েীজর্ এেং জীোণুমুক্ত নসমেমগুনলমর্ নেমশষীকরণ কমর। র্ামদর মানলকার্াধীর্ 
ঘপমেিকৃর্ প্রেুনক্তর মমধয রময়মে ঘেনরমেস, একটি সংক্রামক ঘরাগ নর্য়ন্ত্রণ এেং ঘরাগীমদর 
নেনেন্নর্া প্রেনুক্ত SUNY নরসাচন  ফাউমন্ডশর্ (SUNY Research Foundation) এেং SUNY 
োমফমলা (SUNY Buffalo)-এর মাধযমম লাইমসন্সকৃর্। ঘেনরমেস োয়ুোনহর্ তজে দষূমণর 
99.9999% ধ্বংস কমর, োর মমধয রময়মে SARS, অ্যার্থ্রাক্স, ইর্ফু্লময়ঞ্জা, েক্ষা এেং 
কমরার্াভাইরাস ো মানকন র্ েুক্তরামের প্রনর্রক্ষা নেভামগর র্হনেল ঘেমক পরীক্ষা করা হময়মে। নর্উ 
ইয়কন  ঘেমের অ্েনায়মর্র আমগ, ঘেনরমেস প্রেুনক্তটি মানকন র্ েুক্তরামের DoD ও FEMA িারা 
প্রনর্নষ্ঠর্ হময় অ্স্থ্ায়ী আশ্রয়মকন্দ্রগুনল এেং প্রর্যন্ত ঘক্ষমের হাসপার্ালগুনলমর্ নর্েি নেল। ESD-এর 
COVID-19 অ্েনায়মর্, ইউ ফাে সানভন মসস হাসপার্ামলর নেনেন্নর্া কক্ষ এেং কমিিমমি কক্ষ, 
সরকানর এেং পােনলক নেনল্ডংগুনলমর্ ঘেমর্- নেশ্বনেদযালময়র ইর্ফামনানরস এেং সভা অ্ঞ্চল, সু্কল, 
ঘরম্াাঁরা, েডন ার এনি এেং নর্রাপিা স্থ্ার্, জরুনর রুম, ICU, ঘডিাল অ্নফস এেং ঘরাগী ওময়টিং 
রুমমর মমধয সরুক্ষার জর্য স্থ্ায়ীভামে ইর্েল কমর প্রেুনক্তটি োনিময় রু্লমর্ সক্ষম হমের্। ইউ ফাে 
সানভন মসস ফযানসনলটির আকার এেং জটিলর্ার উপর নর্ভন র কমর নেদযমার্ ফযানসনলটিমর্ ঘেনরমেস 
ইর্েল করার জর্য েযয়টি 50,000 মানকন র্ ডলার ঘেমক 300,000 মানকন র্ ডলার পেনন্ত হমে। ইউ 
ফাে সানভন মসস প্রেম পাাঁচটি সাইে ইর্েল করার জর্য 1 নমনলয়র্ মানকন র্ ডলামরর ঘেনশ নেনর্ময়াগ 
করমে এেং 40 জর্ ের্ন মার্ কমীমদর সামে 20 জর্ পূণন সময় এেং খণ্ডকালীর্ কমনচারী েুক্ত 
করার পনরকের্া করমে।  
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