
 

 
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র অবিবরক্ত আটটি ককাম্পাবর্ম্বক কেম্বটর চাবিদা অর্ুযায়ী COVID-19 
সম্পবকন ি সরঞ্জাম এিং সরঞ্জাম উৎপাদর্ শুরু করার ক াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
কেট জমু্বে উৎপাদর্কারীম্বদর কদওয়া প্রম্বণাদর্ায় 4.9 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার দ্রুি এিং জীির্ 

রক্ষাকারী বচবকৎসা পম্বণে আম্বরা বর্রাপদ অোম্বেস প্রদার্ করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এম্পায়ার ঘেমের অ্তিতরক্ত আেটি ঘকাম্পাতর্ 
COVID-19 মহামারী ঘমাকামেলায় প্রময়াজর্ীয় সরঞ্জাম উৎপাদমর্র জর্য ঘেমের কাে ঘেমক সমেনর্ 
ঘপময়মে। েতদও তর্উ ইয়কন  ঘেমে েিন মামর্ মাতকন র্ েুক্তরামে সেনতর্ম্ন সংক্রমণ হার আমে, জরুতর 
স্বাস্থ্য ঘসোদার্কারী কমী এেং জর্গণমক রক্ষা করার জর্য "তিিীয় মহামারীর" প্রস্তুতি গ্রহণ অ্িযন্ত 
গুরুত্বপূণন। এই অ্র্ুদার্ িহতেল সরেরাহ শৃঙ্খল সমসযার কারমণ পণয  ােতি দরূ করমি সাহােয 
করমে ো র্যােযহীর্ মলূয অ্র্ুশীলমর্র তদমক তর্ময় ঘেমি পামর। এই ঘকাম্পাতর্গুতল র্িুর্ কমনসংস্থ্ার্ 
এেং োজার সুমোগ তিতর করার সময় ঘেমের উৎপাদর্ ক্ষমিা েৃতি করমে। এখর্ পেনন্ত, তর্উ 
ইয়কন  তভতিক 28টি ঘকাম্পাতর্মক 16 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামররও ঘেতশ অ্র্দুার্ প্রদার্ করা হময়মে 
চলমার্ প্রতিতক্রয়া এেং পরু্রুিামরর প্রমচষ্টার জর্য িামদর েযেসাময়র লাইর্গুতল এেং তপইভেমক 
অ্িযােশযকীয় সাপ্লাইজগুমলার উৎপাদর্মক পরু্রায় সতিি করমি।  
  
"মহামারীর সময়, জাতি মাতকন র্ েকু্তরামে তর্তমনি পেনাপ্ত এেং সহজলভয সরেরাহ র্া োকার কঠির্ 
তশক্ষা তশমখমে। এর ফমল, আমামদর জীের্ রক্ষাকারী পমণযর জর্য ঝাাঁতপময় পড়মি হময়মে ো 
প্রধার্ি তেমদমশ উৎপাতদি হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ ইয়কন  আমরা ভামলাভামে গমড় 
উঠমে এেং আমামদর এতগময় োওয়ার পতরকল্পর্ার মমধয রময়মে অ্েকাঠামমামি তেতর্ময়াগ করা ো 
আমামদর প্রস্তুি রাখমে এেং স্থ্ার্ীয় ঘকাম্পাতর্গুমলামক সমেনর্ করমে।" 
  
মাচন  মামস, গভর্নর কুওমমা তর্উ ইয়কন  তভতিক অ্পামরশর্সহ ঘকাম্পাতর্গুমলামক অ্র্ুমমাতদি 
COVID-19-এর গুরুত্বপূণন সরঞ্জামাতদ, ঘেমর্- ঘভতিমলের, ঘেে তকে এেং েযতক্তগি 
প্রতিরক্ষামলূক সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE), N95 ঘরসতপমরের, সাতজন কযাল 
মাস্ক, সাতজন কযাল গাউর্, ঘফস তশল্ড উৎপাদর্ লাইর্ পুর্রায় চাল ুকরমি েমলর্। গভর্নর 

https://esd.ny.gov/sourcing-covid-19-products-nys#_blank


ইমিামমধযই ঘ াষণা কমরমের্ ঘে COVID-19 ঘমাকামেলায় সাপ্লাইজ উৎপাদমর্র জর্য রােীয় 
তেতর্ময়ামগর জর্য 20টি ঘকাম্পাতর্মক তচতিি করা হময়মে োর মমধয আেটিমক এর আমগ তর্উ ইয়কন  
ঘেমে পণয তিতরমি সাহােয করার জর্য 4 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার পরুস্কার ঘপময়তেল।  
  
"এমর্ এক সমময় েখর্ আমরা েযতক্তগি প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামমর ঘখাাঁমজ পৃতেেী খুাঁমজ ঘেড়াতিলাম, 
িখর্ তর্উ ইয়কন  ঘেমের তর্মনািারা আমামদর COVID-19 ফ্রিলাইর্ তহমরামদর সমেনর্ করার 
আহ্বামর্ সাড়া তদময়তেল," কলফম্বটর্োন্ট গভর্নর কোবি কিাচুল িম্বলর্, "আমরা আমামদর উদ্ভাের্ী 
তর্মনািামদর সমেনর্ করমি ঘপমর গতেনি োরা জীের্ োাঁচামি এতগময় আসমে এেং মহামারী পরেিী 
ভতেষযমির জর্য আমরা তকভামে আমরা ভামলা ভামে গমড় িুলমি পাতর িার একটি মমডল।" 
  
এম্পায়ার কেট কডম্বভলপম্বমম্বন্টর (Empire State Development) ভারপ্রাপ্ত কবমের্ার, কপ্রবসম্বডন্ট 
ও মম্বর্ার্ীি প্রধার্ বর্িনািী কমনকিন া এবরক গাটন লার িম্বলর্, "তর্উ ইয়কন  ঘেে তেমের অ্মর্ক 
উদ্ভাের্ী ঘকাম্পাতর্র োসস্থ্ার্। এই েযেসায়গুতলর জর্য ESD-এর সহায়িা ঘকেল কমরার্াভাইরাসমক 
ঘমাকামেলার প্রমচষ্টামক সহায়িা করমি তর্উ ইয়কন  তশমল্পর জর্য গভর্নর কুওমমার আহ্বামর্র জোে 
ঘদয় র্া েরং ঘেমের উৎপাদর্ ঘক্ষত্রমক প্রস্তুি করমে ো দ্রুি র্িুর্ োজামরর সুমোমগর সামে 
মাতর্ময় তর্মি পামর এেং আমরা পুর্রায় ঘখালা এেং ঘেেেযাপী েৃতির সামে সামে িার স্মােন  
প্রেৃতির ঘরকডন  অ্েযাহি রাখমি পাতর।"  
 
অল্টর কসফটি, এলএলবস, বমড িাডসর্: 800,000 মাবকন র্ ডলার - COVID-19 সংকমের 
প্রতিতক্রয়ায় একটি র্িুর্ ঘকাম্পাতর্ তিতর করা হময়মে, ো পাওয়ারপাক তসতভল এন্ড ঘসফটি, ো 
তর্রাপিা এেং PPE সরঞ্জামমর জািীয় পতরমেশক, এেং ঘমমরাওয়াল, একটি প্রস্তুিকারক এেং 
অ্ভযন্তরীণ কাাঁচ পাটিন শমর্র তর্মনািা এেং ইর্েলার। রকলযান্ড কাউতি প্রস্তুিকারক FDA 
অ্র্ুমমাতদি, 3-প্লাই তডসমপামজেল ঘফস মাস্ক উত্পাদর্ এেং তেিরণ করমে এেং এই পণয 
উত্পাদর্ এেং তেিরণ করমি েন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এেং কাাঁচামাল ক্রময়র জর্য 2.5 তমতলয়র্ মাতকন র্ 
ডলার তেতর্ময়াগ করমে। পূণন উৎপাদমর্, অ্ল্টর ঘসফটি এলএলতস প্রতি মামস 3,000,000 ইউতর্ে 
3-প্লাই তডসমপামজেল ঘফস মাস্ক উত্পাদর্ করমে। এটি একটি েৃহির পতরকল্পর্ার প্রেম অ্ংশ ো 
মাস্ক এেং অ্র্যার্য PPE পণয তর্উ ইয়কন  ঘেে এেং রকলযান্ড কাউতিমি তফতরময় আর্ার ঘচষ্টা 
করমে।  
  
ককয়ারবিম, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড, বফঙ্গার কলকস: 750,000 মাবকন র্ ডলার- এটি তেেেযাপী ঘমতডমকল 
ইমমতজং তসমেম সমাধার্ সরেরাহকারী; অ্-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষার জর্য এক্স-ঘর ইমমতজং তসমেম; 
এেং মর্মরা কাউতির ঘরামচোমর অ্েতস্থ্ি তেতভন্ন তশল্প, তচতকৎসা, ইমলকরতর্ক এেং অ্র্যার্য 
অ্যাতপ্লমকশমর্র জর্য তর্খুাঁি কন্ট্রাক্ট ঘকাটিং ঘসো প্রদার্ কমর। ঘকয়ারতিম 1.67 তমতলয়র্ মাতকন র্ 
ডলামরর ঘেতশ তেতর্ময়াগ করমে এেং 2021 সামলর ঘম মাস র্াগাদ 135,000 ঘফস তশল্ড 
উৎপাদমর্র জর্য পাাঁচটি কমনসংস্থ্ার্ সৃতষ্ট করমে। ঘগ্রোর রমচোর এিারপ্রাইজ এই প্রকমল্পর পমক্ষ 
সমেনর্ কমরমে।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-12-new-york-companies-start-producing-covid-19-related-equipment-and#_blank


বড'অোডাবরও অোন্ড ককাম্পাবর্, লং আইলোন্ড: 341,000 মাবকন র্ ডলার - একটি শিাব্দী প্রাচীর্ 
তর্উ ইয়কন  তভতিক প্রস্তুিকারক এেং তগোর তিং, ড্রাম ঘহড, এেং অ্র্যার্য সরঞ্জাম সহ োদযেন্ত্র 
আর্ুষাতিমকর েৃহিম প্রস্তুিকারক। ঘকাম্পাতর্, সামফাক কাউতির ফাতমনংমডমল অ্েতস্থ্ি, লং 
আইলযামন্ড 850 এর ঘেশী চাকতর তর্ময়াগ কমর। েখর্ মহামারীর সময় মাচন  মামস িামদর প্রােতমক 
েযেসা েন্ধ হময় োয়, িারা অ্তেলমে প্লাতেমকর ঘফস তশল্ড উৎপাদমর্র জর্য স্থ্ার্ এেং েন্ত্রপাতি 
রূপান্তর কমর এেং হাসপািামল তেতক্র শুরু কমর। এই অ্র্ুদার্ তড'অ্যাডাতরওমক ঘফসমাস্ক উৎপাদর্ 
তিগুণ করার সুমোগ ঘদমে, োর ফমল িারা র্িুর্ সরঞ্জাম, কাাঁচামাল, R&D এেং কামজর মলূধর্ 
ঘোগ করমি পারমে। তড'অ্যাডাতরও 1.2 তমতলয়র্ ঘফস তশল্ড উৎপাদর্ করমে।  
  
জবজন য়া ব্রাউর্, এলএলবস, বমড িাডসর্: 44,400 মাবকন র্ ডলার - অ্মরঞ্জ কাউতির তর্উ উইন্ডসমর 
অ্েতস্থ্ি একটি ঘোে েযেসা। ঘকাম্পাতর্টির তেতভন্ন ঘহাম ঘোমরজ এেং অ্গনার্াইমজশর্ পণয, ঘসই 
সামে েুটি এেং োতড় সিা পণয উৎপাদর্, খচুরা তেক্রয় এেং তেিরণ করার 15 েেমরর 
অ্তভজ্ঞিা আমে। এই জটিল সমময় PPE-এর প্রময়াজর্ীয়িা উপলতি কমর, এই ঘকাম্পাতর্টি এই 
র্িুর্ প্রমচষ্টায় তেতর্ময়াগ করার প্রময়াজর্ীয় কাাঁচামাল এেং ইিা তেল, িাই িারা 3-প্লাই সাতজন কযাল 
মাস্ক উৎপাদর্ করার তসিান্ত ঘর্য়। জতজন য়া ব্রাউর্, এলএলতস 111,000 মাতকন র্ ডলামরর ঘেতশ 
তেতর্ময়াগ করমে এেং প্রতি সপ্তামহ 30,000 মাস্ক উৎপাদমর্র জর্য তির্টি কমনসংস্থ্ার্ সৃতষ্ট করমে।  
  
িোর্ম্বসর্ ইন্ডাবিজ, ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড, লং আইলোন্ড: 800,000 মাবকন র্ ডলার - সামফাক কাউতির 
ঘসি ঘজমমস অ্েতস্থ্ি একটি এয়ার কতন্ডশর্ার প্রস্তুিকারক। COVID-19 মহামারী ঘমাকামেলায় 
সহায়িা করার জর্য আইলযান্ডএয়ার প্রায় 6 মামসর মমধয 2,000,000 সাতজন কযাল মাস্ক উৎপাদর্ 
করমে। ঘকাম্পাতর্টি প্রায় 3.85 তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলামরর এই প্রকমল্পর জর্য 800,000 মাতকন র্ 
ডলার ওয়াতকন ং কযাতপোল ঘমতডমকল/তক্রটিকযাল সাপ্লাই অ্র্ুদার্ গ্রহণ কমরমে এেং 10টি র্িুর্ ঘর্ে 
কমনসংস্থ্ার্ সৃতষ্ট করমে।  
  
এইচবস কন্ট্রাবটং, বর্উ ইয়কন  বসটি: 800,000 মাবকন র্ ডলার- একটি পাতরোতরক মাতলকার্াধীর্ 
এেং পতরচাতলি েযেসা হাই-এন্ড ঘপাশাক প্রস্তুিকারক এেং উত্পাদক, োরা মাতকন র্ েকু্তরামের 
অ্তলতম্পক ইউতর্ফমন, রার্ওময় ঘপাশাক, এেং 1987 সাল ঘেমক প্রধার্ মাতকন র্ ব্রযামন্ডর জর্য 
উপেুক্ত উত্পাদর্ কমর আসমে। মাচন  মামস িারা PPE-এর েযাপক চাতহদার সমেনমর্ তর্উ ইয়কন  
তসটির ঘপাশাক ঘজলার চারপামশ কারখার্া পুর্রায় চালু করার উমদযাগ শুরু কমর। ESD এর 
সাহামেয, তর্উ ইয়কন  উৎপাতদি PPE এখর্ ঘফরারার ক্রমেধনমার্ েযেসাতয়ক মমডল এেং 
দী নমময়াদী দশনমর্র একটি মূল অ্ংশ। ঘকাম্পাতর্ আজ পেনন্ত লক্ষ লক্ষ ডলার তেতর্ময়াগ কমরমে, 
এেং মযার্হােমর্র গামমনিস ঘজলায় িামদর সতুেধায় 200 চাকতর সমেনর্ করার জর্য অ্তিতরক্ত 2 
তমতলয়র্ মাতকন র্ ডলার তেতর্ময়াগ করমে, ো স্বল্প ঘময়ামদ প্রায় 500,000 আইমসামলশর্ গাউর্ এেং 
অ্র্যার্য PPE তেতক্র করমে এেং সপ্তামহ 50,000 ইউতর্মের ঘেতশ তিতর করমে। ঘফমররা ঘলমভল 
1, 2 এেং 3 গাউর্, লযাে ঘকাে, অ্যাপ্রর্, েুে, এেং সাতজন কযাল কযাপ উৎপাদর্ করমে - োর 
তকেু পুর্েনযেহারমোগয।  
  



এর্ওয়াইবপবপই, এলএলবস, ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন : 1,000,000 মাবকন র্ ডলার - সাতজন কযাল মাস্ক 
এেং N-95 ঘরতিমরের উভয় উৎপাদর্ করমে। পমুরা ক্ষমিায়, িারা প্রতি সপ্তামহ 360,000 
N-95 ঘরতিমরের এেং 1,800,000 সাতজন কযাল মাস্ক উৎপাদর্ করমে। ঘকাম্পাতর্ 60 পূণনকালীর্ 
কমী তর্ময়াগ করমে।  
  
বজল ইর্কম্বপনাম্বরম্বটড বপবিবস, বমড িাডসর্: 390,000 মাবকন র্ ডলার - অ্মরঞ্জ কাউতির তর্উোমগন 
ঘপাশামকর একটি অ্র্-তডমান্ড প্রস্তুিকারক। তজল িামদর উৎপাদর্ কােনক্রমমর একটি অ্ংশ 
পতরেিন র্ করমে এেং িামদর তর্উোগন অ্েস্থ্ার্ N-95 সমিুলয মাস্ক উৎপাদমর্ স্থ্ার্ান্ততরি হমে। 
স্থ্ার্ীয় সাপ্লাই ঘচইমর্র সাহােয করার জর্য এই অ্পামরশর্মক অ্পতরহােন মমর্ কমর, তজল িামদর 
কারখার্ায় স্থ্ায়ীভামে মাস্ক উৎপাদর্ চাতলময় োমে। ঘকাম্পাতর্টি কমী তর্ময়াগ করমে, কাাঁচামাল 
তকর্মে এেং ইতঞ্জতর্য়ারমদর সামে কাজ করমে িামদর েুর্র্হীর্ উপাদামর্র N-95 সমিুলয মামস্ক 
পতরণি করার জর্য। তজল পাাঁচ েেমর 38.5 তমতলয়মর্রও ঘেতশ মাস্ক উৎপাদমর্র পতরকল্পর্া কমরমে 
এেং এই প্রকমল্প 1,000,000 মাতকন র্ ডলার তেতর্ময়াগ করমে।  
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