
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ও গভর্নর মাবফন  COVID-19 এর বিস্তার ররাম্বে এক্সম্ব াজার রর্াটিবফম্বকের্ অো স 
চাল ুকম্বরম্বের্  

  
COVID সতকন তা NY ও COVID সতকন তা NJ িেবিগত রগা র্ীয়তা ও বর্রা ত্তা িজায় রাখার 

সময় সম্ভািে COVID-19 এক্সম্ব াজার িেিহারকারীম্বের অিবহত কম্বর  
  

অো স বর্উ ইয়কন  ও বর্উ জাবসন কন্ট্োক্ট রেবসিং রপ্রাগ্রামগুবলম্বত একটি টুল র াগ করম্বত গুগল ও 
অো ল ব্লুটুথ প্র ুবি িেিহার কম্বর  

  
COVID-19 এর বিস্তার িন্ধ করম্বত আঞ্চবলক COVID সতকন তা অো  রর্টওয়াকন  ততবর করম্বত বর্উ 

ইয়কন  ও বর্উ জাবসন র র্বসলম্বভবর্য়া ও রেলাওয়োম্বর র াগোর্ কম্বর  
  

অো টি োউর্ম্বলাে করুর্ এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ও নর্উ জানসনর গভর্নর নিল মারনি আজ তামের নর্জ নর্জ স্টেমে 
COVID-19 এক্সম াজার স্টর্াটিনিমেশর্ স্টমাবাইল অ্যা গুনল চাল ুেরার স্ট াষণা েমরমের্ যা এেটি 
COVID এক্সম াজার সাম মে বযনিমের খুুঁমজ স্টবর েরা এবং স্টযাগামযাগ েরার প্রমচষ্টার  নর ূরে 
নিমসমব োজ েরমব। অ্যা সগুনল, COVID সতেন তা NY ও COVID সতেন তা NJ, বযবিারোরীমের 
স্টগা র্ীয়তা ও নর্রা ত্তা বজায় রাখার সময় সম্ভাবয COVID-19 এক্সম াজার সম্পমেন  
বযবিারোরীমের অ্বনিত েমর। আজমের উমবাধমর্র সামে সামে নর্উ ইয়েন  ও নর্উ জানসন এেটি 
আঞ্চনলে COVID এলােন  অ্যা  স্টর্েওয়ােন  ততনরমত স্ট র্নসলভানর্য়া ও স্টেলাওয়যামর স্টযাগ োর্ েমরমে 
যা COVID-19 এর নবস্তার বন্ধ েরমত স্টেে লাইর্ জমুে োজ েমর। এোোও োমর্নিোে স্ট াষণা 
েমরমে স্টয এটি আগামী সপ্তািগুমলামত এক্সম াজার স্টর্াটিনিমেশর্ নসমেম (Exposure Notification 
System) চালু েরমব। অ্যা টি এখামর্ োউর্মলাে েরা যামব।  
  
18 বের বা তার স্টবশী বয়সী স্টয স্টেউ নর্উ ইয়েন  বা নর্উ জানসনর েমলমজ বাস েমর, োজ েমর 
বা নর্উ জানসনর েমলমজ  মে-তামের জর্য স্টমাবাইল অ্যা গুনল গুগল স্টে স্টোর বা অ্যা ল অ্যা  
স্টোর স্টেমে নবর্ামূমলয োউর্মলামের জর্য উ লভয। COVID সতেন তা NY ইংমরনজ, স্প্যানর্শ, চীর্া, 
বাংলা, স্টোনরয়ার্, রানশয়ার্ এবং িাইনতয়ার্ স্টেওল ভাষায় উ লভয।  
  

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-alert-ny


 

 

"আমামের োমে এেটি অ্তযন্ত স্টরামাঞ্চের স্ট াষণা আমে যা অ্মর্ে োজ েমরমে এবং এটি সনতযই 
সৃজর্শীল এবং স্মােন  এবং আনম মমর্ েনর এটি এেটি বে  ােনেয ততনর েরমত  ামর। এটি এেটি 
প্রযুনি নভনত্তে েন্ট্যাি স্টেনসং অ্যা ।  রীো আ র্ার েন্ট্যাি স্টেনসং এর মতই ভামলা," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। " রীো িমে স্টোর্ও বযনিমে নচনিত েরা, যামত আ নর্ স্টসই বযনিমে নবনেন্ন ও 
 ৃেে েমর রাখমত  ামরর্ এবং তার মর স্টসই বযনির োে স্টেমে সংমযাগগুনল খুুঁমজ স্ট মত  ামরর্ 
এবং এটি েন্ট্যাি স্টেনসং। স্টেে জমুে আমামের প্রায় 15,000 স্টলাে রময়মে যারা েন্ট্যাি স্টেনসং 
েমর, তারা তামেরমে স্টরাগ শর্ািোরী স্টগাময়ন্দা বমল। নেন্তু আমরা এেো প্রযুনি নভনত্তে সমাধার্ 
খুুঁজনে। এবং আজ আমরা এেটি অ্যা  স্ট াষণা েরনে যা আ নর্ COVID এলােন  NY র্ামম অ্যা  
স্টোর স্টেমে নবর্ামূমলয োউর্মলাে েরমত  ারমবর্।"  
  
"আমামের জর্স্বাস্থ্য জরুনর অ্বস্থ্া চলাোলীর্, আমরা COVID-19 এর প্রসারমে েনমময় আর্ার 
জর্য আমামের েন্ট্যাি স্টেনসং প্রমচষ্টামে সিায়তা েরার জর্য বযনিগত োয়বদ্ধতার এেটি 
অ্ংশীোনরমের আহ্বার্ জানর্ময়নে," িম্বলর্ গভর্নর মারবফ। "COVID এলােন  NJ এবং আমামের 
আঞ্চনলে অ্যা  স্টর্েওয়ােন  চালু িওয়ার মাধযমম নর্উ জানসনর বানসন্দারাও আমামের প্রনতমবশী স্টেমের 
বানসন্দারা শুধুমাত্র তামের স্টিামর্ এেটি অ্যানেমেশর্ োউর্মলাে েমর COVID-19 এর নবরুমদ্ধ 
আমামের লোইমে সমেনর্ েরমত  ামর। অ্যা টি নবর্ামূমলয এবং নর্রা ে, এবং আ র্ার  নরচয়, 
বযনিগতভামব তেয সর্াি েরাও অ্বস্থ্ার্ েখর্ই সংগ্রি েরা িমব র্া। যত স্টবনশ স্টিামর্ অ্যা  
োেমব, ততই আমরা এই মিামানরর নবরুমদ্ধ লোই েরমত  ারব।"  
  
গভর্নর লোমন্ট্ িম্বলর্, "এটি আমামের েুলবমক্সর আমরেটি গুরুে ূণন িানতয়ার যা আমামের স্টেেমে 
COVID-19 এর নবস্তার বজায় রাখমত সািাযয েমর। আমামের স্টেেগুমলা এেই ধরমর্র প্রযুনি 
বযবিার েমর, এো আবারও স্বীোর েমর স্টয এই ভাইরাস সীমার্া নচর্মত  ামর র্া এবং আমামের 
বানসন্দামের সুরনেত রাখার জর্য প্রময়াজর্ীয় সেল  েমে  নর্মত আমামের এেসামে োজ চানলময় 
স্টযমত িমব। েন্ট্যাি স্টেনসং-এ আমামের প্রমচষ্টা সিল িময়মে এবং এটি স্টসই প্রমচষ্টামে  নর ূরে 
েরমব।"  
  
অ্যা সগুনল নর্উ ইয়েন  ও নর্উ জানসনর েন্ট্যাি স্টেনসং স্টপ্রাগ্রামগুনলমে স্টেেজমুে শনিশালী েরমত 
গুগল ও অ্যা ল বারা নবোনশত এক্সম াজার স্টর্াটিনিমেশর্ নসমেম (Exposure Notification 
System) প্রযুনি বযবিার েমর। COVID সতেন তা অ্যা গুনল যনে তারা COVID-19 এর জর্য 
ইনতবাচে  রীো েমরমে এমর্ স্টোর্ও বযনির সামে - েম মে 10 নমনর্মের জর্য েয় িুমের 
মমধয - তারা যনে তামের সানন্নমধযর সামে োমে তমব এগুনল তামেরমে অ্বনিত েরমব। স্টোর্ও 
সম্ভাবয এক্সম াজার সম্পমেন  জার্ার মাধযমম বযনিরা দ্রুত সুরনেত োোর  নরেল্পর্া ততনর েরমত 
সিায়তা েরমত  ামর, যার মমধয রময়মে নচনেৎসে বা স্টেে স্বাস্থ্য নবভামগর িেলাইমর্র সামে 
স্টযাগামযাগ েরা এবং সম্প্রোময়র েনেময়  ো স্টরামধ  ৃেেীেরণ ও  রীোর নবষময় আরও তেয 
 াওয়া।  
  
COVID সতেন তা NY এবং COVID সতেন তা NJ সমূ্পণন অ্জ্ঞাতর্ামা এবং আ র্ার স্টিার্ স্টেমে 
স্টোর্ অ্বস্থ্ার্ স্টেো বা বযনিগত স্টেো েযাে বা সংগ্রি েরমবর্ র্া। COVID সতেন তা অ্যা গুনল 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2af28bc9-7673b9aa-2af072fc-000babd9069e-7258e3c0df2d345b&q=1&e=84e3c589-f29f-4bdc-a2bd-9a74a96515f7&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcovid19%2Fexposurenotifications%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2af28bc9-7673b9aa-2af072fc-000babd9069e-7258e3c0df2d345b&q=1&e=84e3c589-f29f-4bdc-a2bd-9a74a96515f7&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fcovid19%2Fexposurenotifications%2F


 

 

GPS অ্বস্থ্ার্ স্টেো বযবিার েমর র্া। েয এক্সম াজার স্টর্াটিনিমেশর্ নসমেম (Exposure 
Notification System) ব্লুেুে স্টলা এর্ানজন  প্রযুনি (Bluetooth Low Energy technology) বযবিার 
েমর যখর্ এেই অ্যাম র অ্র্য এেটি স্টিার্ েয় িুমের মমধয োমে। তর্েেয  নরমা  েরা িয়, 
নেন্তু স্টভৌগনলে অ্বস্থ্ার্ র্য়। COVID সতেন তা অ্যা  বযবিারোরীমের অ্বশযই স্প্ষ্টভামব 
এক্সম াজার নবজ্ঞনপ্তগুনল চালু েরার জর্য স্টবমে নর্মত িমব - এবং স্টয স্টোর্ সময় এটি বন্ধ েরমত 
 ারমব।  
  
COVID সতেন তা অ্যা স নর্উ ইয়েন  ও নর্উ জানসনর েন্ট্াি স্টেনসং স্টপ্রাগ্রাম শনিশালী েরমত োজ 
েমর। অ্যা টি োউর্মলাে েরার  র বযবিারোরীমের অ্বশযই "এক্সম াজার স্টর্াটিনিমেশর্" স্ট মত 
অ্প্ট-ইর্ েরমত িমব। যখর্ বযনিরা তামের নের্ অ্নতবানিত েরমত োমে, অ্যা টি 10 নমনর্মেরও 
স্টবনশ সময় ধমর আ র্ার েয় িুমের মমধয োো অ্র্যার্য অ্যা  বযবিারোরীমের "স্টলাজ েন্ট্াি" 
অ্র্ুধাবর্ েরমত ব্লুেুে বযবিার েরমব। যখর্ অ্যা টি এেটি স্টলাজ েন্ট্াি অ্র্ুভব েমর, আ র্ার 
স্টিার্ স্টলাজ েন্ট্াি স্টিামর্র সামে এেটি নর্রা ে এমলামমমলা স্টোে নবনর্ময় েরমব। দ্রষ্টবয, 
আ র্ার অ্বস্থ্ার্, র্াম বা বযনিগতভামব শর্ািমযাগয স্টেো েখর্ও প্রোশ েরা ি র্া।য় আ নর্ 
যনে COVID-19 এর জর্য  রীো েমর আোন্ত িয়, তািমল স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভামগর এেজর্ 
জর্স্বাস্থ্য প্রনতনর্নধ স্টেমের েন্ট্যাি স্টেনসং স্টপ্রাগ্রামমর অ্ংশ নিমসমব স্টিার্ েরমবর্ এবং নজমজ্ঞস 
েরমবর্ স্টয আ নর্ আ র্ার অ্যাম র স্টবর্ামী  নর্ষ্ঠ স্টযাগামযাগ স্টোে আ মলাে েমর আ র্ার 
"স্টলাজ েন্ট্াি" জার্ামত ইেেু নের্া। প্রনতনের্, অ্যা টি আ র্ার স্টলাজ েন্ট্াি স্টোমের তানলোমে 
COVID-19 অ্যা  বযবিারোরী আোন্তমের সংনিষ্ট স্টোমের তানলোর সামে তুলর্া েরমব। যনে 
স্টোর্ও নমল োমে তমব আ নর্ নর্রা ে োেমত এবং সম্প্রোয়মে স্ব-নবনেন্নেরণ ও  রীো-
নর্রীোর মমতা েনেময়  ো প্রনতমরামধর জর্য যোযে  রবতী  েমেম র সামে এেটি এক্সম াজার 
সতেন তা  ামবর্। COVID সতেন তা অ্যা স েখর্ই COVID-19 আোন্ত বযনির  নরচয় প্রোশ েমর 
র্া।  
  
COVID এলােন  NY অ্যা টি স্টেলাওয়যার, নর্উ জানসন ও স্ট র্নসলভানর্য়ার এেই ধরমর্র অ্যাম র 
সামে স্টযৌেভামব োজ েরমব, যার িমল নর্উ ইয়েন বাসীরা স্টসই সব স্টেমের বানসন্দামের সংস্প্মশন 
আসার নবজ্ঞনপ্ত স্ট মত  ারমব। যনে নর্উ ইয়েন  স্টেমের স্টোর্ বানসন্দা ওই সব স্টেমে ভ্রমণ েমর 
এবং COVID-19-এর সমতুলয অ্যাম র সম্মুখীর্ িয়, তািমল বানসন্দা এেটি নবজ্ঞনপ্ত  ামবর্।  
  
COVID এলােন  NY ও COVID এলােন  NJ বযবিারোরীমের তামের স্টেমে COVID-19 সম্পমেন  
সবনমশষ তেয প্রোর্ েমর, যার মমধয জর্সম্মুমখ প্রনতমবের্ েরা  রীোমূলে স্টেোও রময়মে। 
এোোও, অ্যা টিমত এেটি স্টিলে লমগর তবনশষ্টয রময়মে স্টযখামর্ বযবিারোরীরা স্টবর্ামম প্রনতনেমর্র 
লেণগুনল স্টরেেন  েরমত  ারমবর্।  
  
COVID সতেন তা NY এবং COVID সতেন তা NJ সিেওযার স্টেমভল ার নর্য়ার িমন (NearForm) 
এর সামে ততনর েরা িময়মে।য় COVID সতেন তা NY গুগল, অ্যা ল এবং স্টেে:NYC এর মমধয 
এেটি অ্ংশীোনরে।  
  



 

 

"নর্উ ইয়েন  স্টেে আমামের মিামারী প্রনতনেয়ায় জানতমে স্টর্তৃে নেময়মে, এবং নর্উ ইয়েন বাসীমের 
নর্রা ে রাখমতও তামের স্টগা র্ীয়তা বজায় রাখমত এই উদ্ভাবর্ী প্রযনুির মাধযমম ইমতামমধয 
আমামের শনিশালী েন্ট্াি স্টেনসং স্টপ্রাগ্রাম বাোমত স্ট মর আমরা স্টরামানঞ্চত। COVID এলােন  NY 
প্রযুনি আমামের েন্ট্াি স্টেনসং েমলর োমজর  নর রূে এবং এই প্রনেয়ার গনত েরানিত েরমব 
যার মাধযমম নর্উ ইয়েন বাসীমের সম্ভাবয এক্সম াজার সম্পমেন  অ্বনিত েরা িমব এবং স্টেে 
নে ােন মমন্ট্ অ্ব স্টিলে (State Department of Health) স্টেমে  রীো ও সামানজে স্টসবা প্রোমর্র 
স্টেমত্র সিায়ে সংস্থ্ার্ প্রোর্ েরা িমব। আমরা সেল নর্উ ইয়েন বাসীমে অ্র্ুমরাধ েরনে আজমে 
অ্যা টি োউর্মলাে েরার সিজ  েমে  নর্মত," বর্উইয়কন  স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর কবমের্ার েঃ 
হাওয়ােন  জকুার. িম্বলর্,  
  
"COVID এলােন  NY চাল ুেরা নর্উ ইয়েন বাসীমের জর্য এেটি জয়। এো মার্ুষমে মিামানর স্টেমে 
নর্মজমের রো েরার জর্য আমরেটি িানতয়ার সরবরাি েরমব এবং আমামের সবাইমে সংেমর্ 
সমতল রাখমত সািাযয েরমব। এই অ্যা টি অ্মর্ে সময়ও প্রমচষ্টা নর্ময়মে এবং আনম তামের 
উদ্ভাবর্ী ও সিমযানগতামূলে োমজর জর্য গভর্নর এবং আমামের প্রযনুি অ্ংশীোরমের প্রশংসা 
েরনে। এটি এেটি প্রমাণ স্টয নর্উ ইয়েন  এর রাজনর্নতে, বযবসানয়ে ও সম্প্রোনয়ে স্টর্তারা 
এেনত্রত িমল স্টয স্টোর্ও োজ সম্পাের্ েরা যামব," রটক:NYC-এর বর্িনাহী  বরচালক জবুল 
সোমুম্বয়লস িম্বলর্ "COVID এলােন  NY শুধুমাত্র COVID এর নবস্তার বন্ধ েরমব র্া, নেন্তু আনম 
আশাবােী স্টয এটি আমামের মিামানর প্রনতনেয়া স্টেৌশমলর স্টবশ েময়েটি উ াোর্ নিমসমব এেটি 
গঠর্মূলে ভূনমো  ালর্ েরমব। অ্যাম  স্টগা র্ীয়তা ও স্বেতা প্রনতস্থ্ান ত িময়মে এবং আনম 
সবাইমে স্টজারামলাভামব এটি োউর্মলাে েরার আহ্বার্ জার্ানে।" 
  
"এর মূমল স্টগা র্ীয়তা নেময় নর্নমনত, COVID সতেন তা অ্যা টি COVID-19 এর নবরুমদ্ধ লোই 
েরার জর্য মার্ুমষর িামত শনি স্টজাগায়। ওম র্ স্টসাসন ন য়ার-নরনভউে প্রযুনি বযবিামরর স্টেমত্র, 
স্ট র্নসলমভনর্য়া ও স্টেলাওয়যামরর সামে অ্ন্তচন ানলতমূলে, নর্উইয়েন  ও নর্উ জানসন স্টেেগুনল 
র্াগনরেমের এমে অ্ রমে রো েরমত, এমে অ্ রমে সুরনেত েরমত এবং সংেমণ শৃঙ্খলা স্টভমে 
স্টেওয়ার অ্র্ুমনত স্টেমব। এই স্টগা র্ীয়তা সংরেণ  দ্ধনত ইমতামমধয আয়ারলযান্ড ও যিুরামজযর নেেু 
অ্ংমশর সীমার্া জমুে সিলভামব চালু েরা িময়মে," বর্য়ার ফম্বমনর প্রোর্ বর্িনাহী কমনকতন া বসয়ার্ 
ও মাইবের্ িম্বলর্  
 
COVID সতেন তা NY সম্পমেন  আরও তমেযর জর্য ny.gov/covidalerts নভনজে েরুর্। অ্যা টি 
অ্যা ল স্টোর এবং গুগল স্টে-স্টত  াওয়া যায়।  
  
COVID সতেন তা NJ সম্পমেন  আরও তমেযর জর্য covid19.nj.gov/app নভনজে েরুর্।  
  

###  
  

 

https://www.ny.gov/covidalerts
https://covid19.nj.gov/pages/app
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