
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ কাস্টার অোকের্ উম্ব্োগ ঘ াষণা কম্বরম্বের্  
  

উম্ব্োগ ঘর্তৃস্থার্ীয় জাতীয় জর্স্বাস্থে বিম্বেষজ্ঞম্ব্র সাম্বে পরামেন কম্বর বিকবেত হম্বয়ম্বে- 
ইম্বকাম্বহল্ে অোলাম্বয়ম্বের ডঃ ঘর্ায়াম রস, বমম্বর্ম্বসাটা বিশ্ববি্োলম্বয়র ড. মাইম্বকল অস্টারম্বহাম 

এিং CDC এর সাম্বিক পবরচালক ড. টম বিম্বডর্  
  

ব্রুকবলর্, কুইে, এিং ব্রুম, অম্বরঞ্জ এিং রকলোন্ড কাউবির COVID হট স্পট ঘমাকাম্বিলায় র্তুর্ 
উম্ব্োগ ক্লাস্টারম্বক ঘকম্বসর  র্ত্ব দ্বারা পবরমাপ কম্বর  

  
গণ সমাম্বিম্বের পষৃ্ঠম্বপাষকম্ব্র জবরমার্া িৃবি কম্বর 15,000 মাবকন র্ ডলার  

  
র্যের্তম 14 ব্ম্বর্র জর্ে র্তুর্ বর্য়ম ও বিবিবর্ম্বষি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ব্রুকলির্, কুইন্স এবং ব্রুম, অ্মরঞ্জ এবং রকিযান্ড কাউলিমে 
COVID-19 হট স্পট মমাকামবিার জর্য একটি র্েুর্ কাস্টার অ্যাকশর্ উম্যামগর কথা ম াষণা 
ল্ম়েমের্। শীষন জর্স্বাস্থ্য লবমশষজ্ঞম্র সামথ কাজ কমর, লর্উ ই়েকন  মস্টট এই ক্লাস্টারগুলিমক আক্রমণ 
এবং ভাইরামসর আর মকার্ লবস্তার বন্ধ করার জর্য একটি লবজ্ঞার্ লভলিক পদ্ধলে উদ্ভাবর্ কমরমে, 
যার মমযয রম়েমে র্েুর্ লর়্েম এবং লবলযলর্মষয যা সরাসলর উচ্চ সংখ্যক COVID মকস সংক্রলমে 
এিাকা এবং পার্শ্নবেী সম্প্র্াম়ের জর্য প্রমযাজয হমব। র্েুর্ লর়্েমগুলি র্যযর্েম 14 ল্মর্র জর্য 
কাযনকর হমব।  
  
ইমকামহিথ অ্যািাম়েমন্সর ডঃ মর্া়োম রস, লমমর্মসাটা লবর্শ্লব্যািম়ের ড. মাইমকি অ্স্টারমহাম এবং 
CDC এর সামবক পলরচািক ড. টম লিমডর্ সহ জােী়ে জর্স্বাস্থ্য লবমশষজ্ঞম্র পরামমশন এই 
পলরকল্পর্া রচর্া করা হম়েমে।  
  
"একটি ক্লাস্টার হমে ময- এটি একগুে মকস, মকমসর উচ্চ  র্ত্ব, এবং এটি মসই ক্লাস্টার মথমক 
প্রা়ে মকন্দ্রীভয ে বৃমি মবম়ে ওমে। পুকুমর একটা পাথর মেমি ল্মি পাথরটা ডুমব যা়ে, োরপর 
একটা বৃি ্মুটা বৃি, লের্টা বৃি, আর পুকুরজমু়ে মেউম়ের বৃিগুমিা চিমে থামক। আপলর্ যখ্র্ 
ক্লাস্টার ম্খ্মবর্, েখ্র্ আপর্ামক এই পযনাম়ে এটা থামামে হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"আমাম্র মকৌশি হমে ক্লাস্টারমক লপমষ মেিা এবং লবস্তার বন্ধ করা, এবং আমরা ো করার জর্য 
একটি লবমশষ উম্যাগ ম াষণা করলে। প্রথম যাপ, আপলর্ ক্লাস্টামরর মমযয সবমচম়ে র্াটকী়ে প্মেপ 



 

 

গ্রহণ কমরর্ মযখ্ামর্ আপর্ার মকমসর সমবনাচ্চ  র্ত্ব আমে। পার্শ্নবেী সম্প্র্াম়ের সামথ ঐ ক্লাস্টামরর 
মিাকজমর্র মযাগামযাগ আমে ো বুমে ক্লাস্টামরর আমশপামশর কলমউলর্টিমে অ্লেলরক্ত প্মেপ গ্রহণ 
করমে হমব। োরপর সেকন োমযিক বযবস্থ্া লহমসমব, ময সব সম্প্র্া়ে ঐ এিাকার বাইমর আমে 
োম্র জর্য বযবস্থ্া লর্র্।"  
  
এই উম্যাগ লের্টি যাপ লর্ম়ে গঠিে:  
  

1. ক্লাস্টামরর মমযয র্াটকী়ে প্মেপ মর্ও়ো।  
2. েল়েম়ে প়ো বন্ধ করমে ক্লাস্টামরর আমশপামশর এিাকা়ে বযবস্থ্া মর্ও়ো।  
3. বাইমরর কলমউলর্টিমে সেকন োমযিক বযবস্থ্া মর্ও়ো।  

  
এই উম্যাগ বেন মামর্ লর্ম্নলিলখ্ে এিাকার ক্লাস্টামরর মেমে প্রমযাজয হমব:  
  

• ব্রুম কাউলি (একটি এিাকা, হিু্) - মার্লচমের জর্য এখ্ামর্ লক্লক করুর্  
• ব্রুকলির্ (একটি এিাকা, িাি, কমিা এবং হিু্) - মার্লচমের জর্য এখ্ামর্ লক্লক করুর্  
• অ্মরঞ্জ কাউলি (একটি এিাকা, িাি এবং হিু্) - মার্লচমের জর্য এখ্ামর্ লক্লক করুর্  
• কুইন্স (্ইুটি এিাকা, িাি, কমিা এবং হিু্) - মার্লচমের জর্য এখ্ামর্ এবং এখ্ামর্ লক্লক 

করুর্  
• রকিযান্ড কাউলি (একটি এিাকা, িাি এবং হিু্) - মার্লচমের জর্য এখ্ামর্ লক্লক করুর্  

  
এই উম্যাগ ক্লাস্টার এবং োম্র আমশপামশর এিাকামক লের্টি মেণীমে লবভক্ত করমব এবং প্রলেটির 
মমযয এমকর পর এক উচ্চের লবলযলর্মষয আমরাপ করমব:  
  
ঘরড ঘজার্ – ক্লাস্টার বর্ম্বজই  
  

• প্রাথনর্া মকন্দ্র: 25 শোংশ যারণ েমো, সমবনাচ্চ 10 জর্  
• গণ সমামবশ: লর্লষদ্ধ  
• বযবসা: শুযুমাে প্রম়োজর্ী়ে বযবসা মখ্ািা  
• ডাইলর্ং: শুযুমাে মটকআউট  
• সু্কি: বন্ধ, শুযুমাে ্যরবেী  

  
অম্বরঞ্জ ঘজার্ - সতকীকরণ অঞ্চল  
  

• প্রাথনর্া মকন্দ্র: 33 শোংশ যারণ েমো, সমবনাচ্চ 25 জর্  
• গণ সমামবশ: 10 জর্ সমবনাচ্চ, ইর্মডার এবং আউটমডার  
• বযবসা: উচ্চ েুুঁ লকপযণন অ্প্রম়োজর্ী়ে বযবসা বন্ধ করা, মযমর্ লজম এবং বযলক্তগে যত্ন  
• ডাইলর্ং: আউটমডার ডাইলর্ং শুযুমাে, প্রলে মটলবমি সমবনাচ্চ 4 জর্ বযলক্ত  
• সু্কি: বন্ধ, শুযুমাে ্যরবেী  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Broome_Map.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Brooklyn_large_map.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Orange_Map.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_upper_map_updated_colors.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_FarRockaway_map_updated_colors.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rockland_Map_updated.pdf


 

 

  
ইম্বয়ম্বলা ঘজার্ - সতকন তামযলক অঞ্চল  
  

• প্রাথনর্া মকন্দ্র: 50 শোংশ যারণ েমো  
• গণ সমামবশ: 25 জর্ সমবনাচ্চ, ইর্মডার এবং আউটমডার  
• বযবসা: মখ্ািা  
• ডাইলর্ং: ইর্মডার এবং আউটমডার ডাইলর্ং, প্রলে মটলবমি সমবনাচ্চ 4 জর্ বযলক্ত  
• সু্কি: ইর্-পাসনর্ মসটিং এর জর্য লশোথী এবং লশেক/কমনচারীম্র বাযযোমযিক সাপ্তালহক 

পরীোর শমেন  মখ্ািা। লর্উ ই়েকন  মস্টট লডপাটন মমি অ্ে মহল্থ (Department of Health, 
DOH) এর লর়্েমার্ুযা়েী লশেক এবং লশোথী/কমনচারীম্র একটি শোংমশর শুক্রবামরর 
মমযয পরীো করা প্রম়োজর্।  

  
আগামীকাি মথমক এবং শুক্রবামরর আমগই এই অ্ঞ্চমির প্রম়োগ কাযনকর হমব।  
  
গভর্নর কুওমমা এো়োও ম াষণা কমরমের্ ময রাষ্ট্রী়ে জর্স্বাস্থ্য লবলয িঙ্ঘর্ কমর গণ সমামবমশর 
পৃষ্ঠমপাষকম্র জলরমার্া বলৃদ্ধ কমর 15,000 মালকন র্ ডিার করা হমব।  
  

###  
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