
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িংম্ব়ে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, বর্উ ই়েম্বকন  র্ম্বভল 
কম্বরার্াভাইরাস পরীক্ষার সক্ষমতা প্রসাবরত করার জর্ে ঘেট হাসপাতালগুবলর সম্বে অিংেীদাবরত্ব 

করম্বে  
  
গভর্নর রাম্বজের লক্ষে ঘ াষণা কম্বরর্, প্রবতবদর্ 1,000টি অিবি পর্নন্ত পরীক্ষা করম্বত পারার রাজে 

জমু্বে  
  
এই ভাইরাম্বসর ঘকার্ সম্ভািে বিস্তার িন্ধ করম্বত সহা়েতা করার জর্ে রাজে সু্কল এিিং গণ পবরিহর্ 

িেিস্থা়ে র্তুর্ পবরষ্কার করার ঘপ্রাম্বটাকল িলিত করম্বি  
  

বর্উ ই়েকন  ঘেট ও়োডসও়োর্ন ঘসন্টাম্বরর (New York State Wadsworth Center)  
COVID-19পরীক্ষার  ুড অোন্ড ড্রাগ অোডবমবর্ম্বেেম্বর্র অর্ুম্বমাদম্বর্র (Food And Drug 

Administration, FDA) পর প্রর্ম ঘরাগ বর়্েন্ত্রণ এিিং প্রবতম্বরাি ঘকন্দ্র র়্ে (র্র্-CDC এমর্ পরীক্ষা 
র্া FDA অর্ুম্বমাদর্ কম্বরম্বে  

  
গভর্নর কুওম্বমা: "এটা অপবরকবিতভাম্বি করা বকেু র়্ে-আমরা সম্পণূনরূম্বপ সমবিত, এিিং আমরা 
সম্পণূনরূম্বপ সিংগঠিত, এিিং আমরা সম্পণূনরূম্বপ পবরবস্থবতর ঘমাকাম্বিলা করার জর্ে প্রস্তুত ঘর্ভাম্বি 

তা বিকবেত হম্বি।"  
  
  
মিডটাউন িযানহাটনন তাাঁর অমিনে ননেল কনরানাোইরাে মনন়ে এক মিমিিংন়ে গেননর অযানু্ড্র এি. 
কুওনিা আজ ঘ াষণা কনরন ঘে মিশ্বখ্যাত ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টার — গনিষণা-মনমিড় জনস্বাস্থ্য 
গনিষণাগার ো রাজয স্বাস্থ্য দপ্তনরর িনযয অিমস্থ্ত — হােপাতালগুমলর েনে অিংমিদারীত্ব করনে 
ননেল কনরানাোইরানের জনয পরীক্ষা করার ক্ষিতা রাজয জনুড় প্রমত মদন 1,000টি অিময প্রোমরত 
করার জনয। ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টার এই হােপাতালগুনলানক মকোনি ঘেনটর পরীক্ষার প্রমতমলমপ করা 
ো়ে তার মননদনিনা প্রদান করনি, ঘেই োনর্ তারা এই পরীক্ষাটিনক মিকমিত ও োচাই করার জনয 
প্রন়োজনী়ে মকেু েরঞ্জাি ক্র়ে করনত োহােয করনি।  
  
রাজযপাল আনরা ঘ াষণা কনরন, এই োইরানের ঘকানও েম্ভািয প্রোর রুখ্নত োহােয করনত সু্কনল 
এিিং গণ পমরিহণ িযিস্থ্া়ে নতুন কনর পমরষ্কানরর ঘপ্রানটাকল িলিত করনি রাজয।  
  



 

 

এই ঘ াষণাটি িুড অযান্ড ড্রাগ অযাডমিমননেিন দ্বারা ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টারনক ননেল 
কনরানাোইরানের জনয পরীক্ষা করার জনয অনুনিাদননর পনরই করা হ়ে — প্রর্ি নন-CDC পরীক্ষা 
ো FDA এর অনুনিাদন প্রাপ্ত হন়েনে। মনউ ই়েনকন র ননেল কনরানাোইরানের প্রর্ি মনমিত  টনা, 
মিনির ঘকাঠা়ে ি়েে এক িমহলা, রানজযর ও়োডেও়োর্ন ঘটমেিং লযানির িাযযনি করা হ়ে।  
  
"আিানদর মিনশ্বর েি ঘচন়ে োল স্বাস্থ্য িযিস্থ্া আনে, এিিং আিরা ঘেই িযিস্থ্ার েমুিযা মনমি মনউ 
ই়েনকন র ননেল কনরানাোইরানের ঘকান েম্ভািয মিস্তার প্রমতনরায করনত োহােয করার জনয," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আিরা পরীক্ষা করার ক্ষিতা প্রোমরত করি োনত আিরা প্রমতমদন 
1,000টি পরীক্ষা করনত পামর রানজযর মিশ্বখ্যাত ও়োডন েও়োর্ন লযানির োনর্ হােপাতালগুমলর 
অিংিীদামরনত্বর জনয। ঘকান েম্ভািয মিস্তার িন্ধ করনত েহা়েতা করার জনয আিরা সু্কল এিিং গণ 
পমরিহন িযিস্থ্া়ে নতুন পমরষ্কার করার ঘপ্রানটাকল িলিত করনি। এটা অপমরকমিতোনি করা মকেু 
ন়ে - আিরা েমূ্পণনরূনপ েিমিত, এিিং আিরা েমূ্পণনরূনপ েিংগঠিত, এিিং আিরা েমূ্পণনরূনপ 
পমরমস্থ্মতর ঘিাকানিলা করার জনয প্রস্তুত ঘেোনি তা মিকমিত হনি।"  
  
েম্ভািয ননেল কনরানারোইরাে িহািারীর পমরমস্থ্মতর ঘিাকানিলা করার জনয মনউ ই়েকন  ঘেনটর 
স্বাস্থ্য দপ্তনরর (Department Of Health, DOH) জনয অমতমরক্ত কিী মনন়োগ এিিং উপকরণ ক্র়ে 
এিিং অনযানয ঘে ঘকাননা প্রকার েিংস্থ্াননর জনয গেননর কুওনিা আজ 40 মিমল়েন িামকন ন ডলানরর 
অর্ন প্রাপ্ত হও়োর জনয অনুনরায করনেন িনল ঘ াষণা কনরনেন। গেননর প্রন়োজন িনতা ননেল 
কনরানাোইরানের প্রাদেুন ানির প্রমতমক্র়ো়ে মনমদনষ্ট রাজযিযাপী িযিস্থ্া ও পদনক্ষপ গ্রহনণর জনয এিিং 
তার কতৃত্ব স্পষ্ট করার জনয আইন প্রণ়েননর প্রস্তািও করনিন। ননেল কনরানাোইরাে েমড়ন়ে 
পড়ার মিরুনে লড়াই করনত তারা প্রস্তুত তার মনি়েতা়ে েহা়েতার উনেনিয ঘপ্রানটাকল, ঘেরা 
ঘকৌিল এিিং পেমত পেনানলাচনা করনত DOH ঘেট জনুড় স্থ্ানী়ে স্বাস্থ্য মিোগ এিিং 
হােপাতালগুনলানক আহ্বানও করনিন।  
  
িমনিার, মনউ ই়েকন  ঘেট মিজ্ঞমপ্ত ঘপন়েনে ঘে FDA ও়োডেও়োর্ন লযানির জরুরী িযিহানরর 
আনিদন অনুনিাদন কনরনে — EUA — ননেল কনরানাোইরানের জনয পরীক্ষা করাননার জনয ঘেই 
পরীক্ষাটি িযিহার কনর ো রাজয ততমর কনরনে এিিং ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টানর তার তিযতা প্রমতপন্ন 
কনরনে। এই পরীক্ষাটি ঘেটনক CDC-ঘত পাঠাননার ঘচন়ে দ্রুততর পরীক্ষা েম্পাদন করনত ঘদনি 
এিিং তৎপরতার োনর্ প্রমতমক্র়ো প্রদিনন করনত ঘদনি েখ্ন এিিং েমদ মনউ ই়েকন িােীনদর জনস্বাস্থ্য 
েুরক্ষা়ে উন্নততর করার জনয ইমতিাচক অিকাি উপলব্ধ হ়ে। লযানির নিনুা প্রামপ্তর উপর মনেন র 
কনর, ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টার মতন ঘর্নক পাাঁচ  ন্টার িনযয ঘটমেিং েমূ্পণন করনত পানর।  
  
িমনিার েন্ধযা়ে ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টানর পরীক্ষা করা শুরু হ়ে। ও়োডেও়োর্ন-এর িতন িান ঘটমেিং 
কযাপামেটি প্রমতমদন 200টি, এিিং রাজয স্বাস্থ্য দপ্তর লযানির কানজর েি়ে েম্প্রোমরত কনর এিিং 
অমতমরক্ত কিী মনন়োগ করার িাযযনি এই ক্ষিতা িাড়াননার জনয কাজ করনি।  
  
এই অনুনিাদন এক গুরুত্বপূণন েিন়ে পাও়ো ঘগনে েখ্ন CDC এিিং DOH তানদর পরীক্ষা করার 
অনুিাপক প্রোমরত কনরনে অনযানয ঘদনি োিানকও অন্তেুন ক্ত করনত - মিনিষোনি ইতামল, দমক্ষণ 



 

 

ঘকামর়ো এিিং ইরান - এিিং অনযনদরও অন্তেুন ক্ত করনত োনদর োিার ইমতহাে ঘনই মকন্তু ঘেখ্ানন 
িযমক্তিগননক শ্বেন েিংক্রান্ত উপেগন েহ হােপাতানল েমতন  করা হ়ে অনয ঘকান িযাখ্যা োড়াই।  
  
এখ্ন পেনন্ত ও়োডেও়োর্ন ঘেন্টার পরীক্ষার জনয 4টি নিুনা ঘপন়েনে মনউ ই়েকন িােীনদর ঘর্নক: 2টি 
ঘননগটিে িলািল েহ মিনর এনেনে; 1টি পমজটিে িলািল েহ মিনর এনেনে; এিিং 1টি এখ্নও 
মিচারাযীন। আনগ, 28 জন মনউ ই়েকন িােীর নিুনা ঘরাগ মন়েন্ত্রণ ও প্রমতনরায ঘকনে পরীক্ষার 
জনয ঘপ্ররণ করা হন়েনে, 28টির েি কটির িলািল ঘননগটিে িনল জানা ঘগনে।  
  
িতন িানন ননেল কনরানাোইরানের জনয ঘকান টিকা না র্াকনলও, প্রামতযমহক রক্ষণাত্মক পদনক্ষপগুমল 
এটি এিিং অনযানয শ্বেন েিংক্রান্ত োইরাে েমড়ন়ে পড়া িন্ধ করনত পানর:  
  

• অন্তত 20 ঘেনকনন্ডর জনয োিান এিিং জল মদন়ে প্রা়েই হাত ঘযানিন। েমদ োিান এিিং 
জল না পাও়ো ো়ে, তাহনল অযালনকাহল মেমিক হযান্ড েযামনটাইজার িযিহার করুন।  

• আপনার ঘচাখ্, নাক, িুখ্ না-ঘযা়ো হাত মদন়ে ঘোাঁনিন না।  
• অেুস্থ্ িযমক্তনদর োনর্  মনষ্ঠ ঘোগানোগ এমড়ন়ে চলনু।  
• অেুস্থ্ হনল িামড়নত র্াকুন।  
• আপনার কামি িা হাাঁমচ টিেুয মদন়ে ঢাকুন, তারপর টিেুযটি আিজন না়ে ঘিনল মদন।  
• প্রা়েিই স্পিন করা হ়ে এিন িস্তু এিিং পৃষ্ঠতল পমরষ্কার এিিং জীিাণুিুক্ত রাখ্ুন।  
• ঘে েকল িযমক্ত উপেগন অনুেি করনেন এিিং হ়েনতা উনদ্বনগর এলাকা়ে ভ্রিণ কনরনেন, 

অর্িা কানরা েিংস্পনিন এনেনেন মেমন এই এলাকা়ে ভ্রিণ কনরনেন, তানদর উমচৎ তানদর 
স্বাস্থ্য পমরচেনা প্রদানকারীনক আনগ কল করা তানদর কানে মচমকৎোর জনয উপমস্থ্ত হও়োর 
আনগ।  

  
মনউ ই়েকন িােীরা 1-888-364-3065-এ রাজয হটলাইনন কল করনত পানরন, ঘেখ্ানন মিনিষজ্ঞরা 
ননেল কনরানাোইরাে েিংক্রান্ত প্রনের উির মদনত পানরন। এোড়াও, মডপাটন নিনন্টর একটি উৎেগীকৃত 
ওন়েিোইট রন়েনে ঘেটি মনউ ই়েকন িােীনদর জনয আপনডট করা তর্য র্াকা একটি েিংস্থ্ান মহোনি 
ততমর করা হন়েমেল। মিোগটি কনরানাোইরাে মিষ়েক দটুি জননেিা ঘ াষণা কনরনে, একটিনত 
রন়েনে ঘেনটর স্বাস্থ্য কমিিনার ডাাঃ হাও়োডন  জকুার এিিং আনরকটিনত রন়েনে োযারণ তর্য, ো 
একামযক োষা়ে ঘেট জনুড় চলনে।  
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