অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িং-এ, গভর্ন র কুউম্বমা আরও 11টি ঘটর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ - যা
স্টেট জুম্বে স্টমাট সিংখ্োম্বক 33-এ উন্নীত কম্বর

র্তু র্ আক্রাম্বের মম্বযে আম্বে ওম্বেেম্বেোম্বর 8 জর্, রকলোম্বে 2 জর্ এিিং বর্উ ইেকন বসটিম্বত 1
জর্
র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বসর প্রাদুভনাি পযন ম্বিক্ষণ করম্বত ও প্রবতবক্রো জার্াম্বত NYS ইন্টারএম্বজবি
টাস্ক স্ট াসন স্থার্ীে সরকার এিিং স্বাস্থেম্বসিা অিংেীদারম্বদর সাম্বে সমন্বে অিোহত স্টরম্বখ্ম্বে
গভর্ন র কুওম্বমা: "আবম োে হওোর তাবগদ বদবি র্া। আবম িাস্তিতা িুঝম্বত অর্ুম্বরায করবে।
আবম সিংম্বিদর্েীল প্রবতবক্রোর িদম্বল িাস্তবিক প্রবতবক্রো জার্াম্বর্ার আহ্বার্ জার্াবি।"

নভেল কভরোনোেোইরোস ননভে এক নিন িং-এ, গেননর অ্যোন্ড্রু এম. কুউভমো আজ আরও 11টি নভেল
কভরোনোেোইরোভসর ঘটনো নননিত কভরভেন, যো স্টেটব্যোপী স্টমোট নননিত ঘটনোর সিংখ্যো 33-এ
উন্নীত কভর। গতকোল স্টেভক সনোক্ত হওেো নতু ন ঘটনোর মভযয, আটটি ওভেেভেেোর কোউনিভত,
দুটি রকলযোন্ড কোউনিভত এব্িং একটি ননউ ইেকন নসটিভত পোওেো স্টগভে।
স্টমোট 33 জন ব্যনক্ত যোরো েোইরোভসর জনয নননিতেোভব্ সনোক্ত হভেভেন, তোভদর স্টেৌগনলক অ্ব্স্থোন
ননম্নরূপ:
•
•
•
•

নোসোউ কোউনি: 1
রকলযোন্ড কোউনি: 2
ননউ ইেকন নসটি: 4
ওভেেভেেোর কোউনি: 26

"যনদও ননউ ইেভকন নভেল কভরোনেোইরোভসর সোমনিক ঝুুঁ নকর মোত্রো কম রভেভে, আনম ননউ
ইেকন ব্োসীভদর জোনোভত েোই স্টয আনম তোভদরভক শোন্ত েোকোর তোনগদ নদনি নো। আনম ব্োস্তব্ অ্ব্স্থো
ব্ুঝভত অ্নুভরোয করনে। আনম আভব্গপ্রব্ণ প্রনতনিেোর ব্দভল ব্োস্তব্তেযমূলক প্রনতনিেো জোনোভনোর
আহ্বোন জোনোনি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "ননউ ইেভকন আমোভদর কোভে নব্ভের সব্ভেভে পনরশীনলত

স্বোস্থযভসব্ো ব্যব্স্থো রভেভে এব্িং আমরো ননউ ইেকন ভক ননরোপদ রোখ্ভত পরীক্ষো-ননরীক্ষো, আিোন্তভদর
পৃেকীকরণ নীনত এব্িং স্টরোগদমন অ্নুসরণভক অ্িোনযকোর নদনি।"
অ্নযকন্তু, গেননর স্টঘোষণো কভরনেভলন স্টয একটি ননউ ইেকন ইিোরএভজনি টোস্ক স্ট োসন (New York
State interagency task force) নভেল কভরোনেোইরোভসর প্রভকোপ পযনভব্ক্ষণ করভত ও প্রনতনিেো
জোনোভত স্থোনীে সরকোর এব্িং স্বোস্থযভসব্ো অ্িংশীদোরভদর সোভে সমন্বে অ্ব্যোহত স্টরভখ্ভে। টোস্ক স্ট োভসনর
সদসযভদর মভযয রভেভেন:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

আনেনক পনরভষব্ো অ্নযদপ্তভরর (Department of Financial Services), অ্যীক্ষক, নলন্ডো
স্টলসওভেল
স্বোস্থয নব্েোভগর (Department of Health), কনমশনোর, ডো. হোওেোডন জুকোর
স্টমনলসো নডভরোজো, গেননভরর স্টসভিটোনর
নব্ভশষ আইন উপভদষ্টো, স্টব্ে গোরনে
আনেনক পনরভষব্ো অ্নযদপ্তভরর, উপ-অ্যীক্ষক, গযোভরে স্টরোডস
অ্েননননতক উন্নেন উপ-সনেব্, সোইভমোননডো সুভব্োটিক
স্টেট নিেোপ্রণোলী ও অ্ব্কোঠোভমোর (State Operations and Infrastructure) পনরেোলক,
স্টকনল কোনমিংস
জরুরী ব্যব্স্থোপনো পনরেোলক, মোইভকল স্টকোনপ
স্টহোমলযোন্ড সুরক্ষো এব্িং জরুরী পনরভষব্ো নব্েোভগর (Division of Homeland Security and
Emergency Services), কনমশনোর, পযোনিক মোরন
সোযোরণ পনরভষব্ো অ্ন ভসর (Office of General Services), কনমশনোর, স্টরোঅ্যোন
স্টডসটিভটো
স্টমভিোপনলটন িোিভপোটন অ্ভেোনরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA),
সেোপনত এব্িং প্রযোন ননব্নোহী কমনকতন ো, পযোট স্ট োনে
ননউ ইেকন এব্িং ননউ জোনসনর স্টপোটন অ্ভেোনরটির (Port Authority of New York and
New Jersey), ননব্নোহী পনরেোলক, নরক কটন
নশক্ষো নব্ষেক উপ-সনেব্, ডযোন ু লোর
ব্োভজভটর নব্েোভগর (Division of Budget), উপ পনরেোলক, সযোন্ড্রো নব্টি
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