
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 13 টি কম্বরার্াভাইরাম্বের ঘের্া বর্বিত কম্বরম্বের্- যা 
স্টেেিোপী স্টমাে আক্রাম্বের েংখ্োম্বক 89-স্টত উন্নীত কম্বর  

  
গভর্নর পবরচ্ছন্নতার রেদ এিং পরীক্ষার েরঞ্জামাবদ দ্রুত েরিরাম্বের জর্ে আজ েকাম্বল জরুবর 

অিস্থা স্টঘাষণা কম্বরবেম্বলর্  
  

প্রাদভুন াম্বির োম্বে েম্পবকন ত অবিধ মূলেিৃবির িোপাম্বর তদম্বের বর্ম্বদন ের্া বদম্বয়ম্বের্ - স্টভাক্তাগণ 
েম্বেেজর্ক মূলেিৃবির িোপাম্বর 1-800-697-1220-এ কল কম্বর অবভম্বযাগ করম্বত পারম্বির্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা পূর্নামে তার সর্নমেষ তথ্যদামর্র পমর পমর নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আরও 
13টি র্মরার্াভাইরামসর ঘের্ার সতযতা নর্নিত র্মরমের্ আজ, যা স্টেে জমুে স্টমাে আক্রামের 
সংখ্যামর্ 89-স্টত উন্নীত র্মরমে। 13টি র্তুর্ ঘের্া স্টযগুম া গভর্নমরর সর্নমেষ তথ্য সংমযাজমর্র 
পমর নর্নিত র্রা হময়মে স্টসগুম া ওময়েমেোর র্াউনিমত অ্র্নিত।  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে স্টমাে 89 জর্ র্যনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামর্ সর্াি হময়মের্, তামদর 
স্টভৌগন র্ অ্র্িার্ নর্ম্নরূপ:  
  
ওময়েমেোরে: 70  
নর্উ ইয়র্ন  নসটি: 11  
র্াসাউ: 4  
রর্ যান্ড: 2  
সারামোগা: 2  
  
"আমরা সংক্রানমত র্যনিমদর খ্ুুঁমজ স্টপমত এর্ং ভাইরামসর সংক্রমণ নর্য়ন্ত্রমণ সহায়তা র্রমত যত 
তাোতানে সম্ভর্ আরও পরীক্ষা র্রার জর্য র্াজ র্রনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরও স্টর্নে 
ঘের্া পাওয়া যামর্ স্টযমহতু আমরা আরও স্টর্নে স্ট ামর্র পরীক্ষা-নর্রীক্ষা র্রনে - এটি এর্টি ভা  
নদর্ র্ারণ তখ্র্ আমরা আরও তমথ্যর নভনিমত পনরনিনত স্টমার্ামর্ া র্রমত সক্ষম হর্। আমরা 
জানর্ স্টয আক্রােমদর প্রায় 80 েতাংে আপর্া-আপনর্ সুি হময় যামর্র্। উমেগ নর্য়ন্ত্রমণর স্টসরা 
উপায় হ  সরর্ামরর নর্রঙু্কে সক্ষমতা প্রদেনর্ র্রা এর্ং আমরা ঠির্ স্টসটিই র্রনে।"  
  



 

 

আজ নদমর্র প্রথ্ম নদমর্ র্মভ  র্মরার্াভাইরাস সম্পনর্ন ত এর্ নিন ংময়র সময় গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. 
কুউমমা স্টঘাষণা র্মরনেম র্ স্টয নতনর্ জরুনর অ্র্িা জানর র্মরমের্ নর্উ ইয়র্ন মর্ আরও দ্রুত এর্ং 
র্াযনর্রভামর্ ভাইরামসর নর্স্তার নর্য়ন্ত্রমণ সহায়তা র্রমত। জরুনর অ্র্িার স্টঘাষণা অ্র্ুমনত স্টদয়, 
অ্র্যার্য নর্ষয়সহ:  

• পনরচ্ছন্নতার রসদ, হামতর জীর্াণরু্াের্ এর্ং অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় সংিার্সমূহ দ্রুত সরর্রাহ 
র্রা  

• স্টরাগ নর্ণনময়র জর্য ডািার এর্ং র্াসন র্যতীত স্টযাগয স্টপোদারমদর অ্র্ুমনত স্টদওয়া  
• পরীক্ষার রসদ ও সরঞ্জামানদ দ্রুত সরর্রাহ র্রা  
• র্মীমদর দ্রুত নর্যুি র্রা  
• গমর্ষণাগামরর িামর্র দ্রুত ইজারা স্টদওয়া  
• জরুরী নেনর্ৎসা স্টসর্া (Emergency medical services, EMS) র্মীমদর স্টরাগীমদর স্টর্র্  

হাসপাতা  োো অ্র্য পৃথ্র্ীর্রমণর িামর্ পনরর্হমণর অ্র্ুমনত স্টদয়া  
• অ্যানেত ম ূযর্নৃি এর্ং প্রময়ামগর তদমের সসু্পষ্ট নভনি সরর্রাহ র্রা  

  
অ্নির্ন্তু, গভর্নর আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেে অ্নিদপ্তমরর স্টেমের স্টভািা সরুক্ষা নর্ভাগমর্ (New York 
State Department of State's Consumer Protection Division) নর্মদনে নদময়মের্ স্টয র্মভ  
র্মরার্াভাইরামসর প্রাদভুন ামর্র মামে স্টভাগয পণয স্টযমর্ গৃহিান র পনরচ্ছন্নতার রসদ ও হামতর 
জীর্াণুর্ােমর্র অ্র্ুপমযাগী মূ য র্ৃনির প্রনতমর্দর্গুন র তদে শুরু র্রার জর্য এর্ং সেূর্া র্মরমের্ 
এর্টি স্টো -মিু হে াইর্ - 1-800-697-1220 - নর্উ ইয়র্ন র্াসীমদর সমেহজর্র্ দাম র্ৃনির 
অ্নভমযাগ র্রার জর্য।  
  
স্টভািা সুরক্ষা নর্ভাগ এর্টি অ্র্ াইর্ স্টভািা অ্নভমযাগ  মনও ততনর র্মরমে, স্টযখ্ামর্ নর্উ 
ইয়র্ন র্াসীরা সমেহজর্র্ দাম নর্িনারণ র্া পনরমামণর অ্র্ুপযুি নর্তরণ সম্পমর্ন  উমেগ জার্ামত 
পারমর্র্। অ্নভমযাগ দাময়র র্রমত ইচ্ছরু্ গ্রাহর্রা নভনজে র্রমত 
পামরর্ https://www.dos.ny.gov/consumerprotication/।  
  
সমস্ত নর্শ্বাসমযাগয অ্নভমযাগ নর্উ ইয়র্ন  স্টেে অ্যােনর্ন স্টজর্ামরম র অ্ন মস স্টপ্ররণ র্রা হমর্।  
  
গতর্া  এর্ নিন ং-এ, গভর্নর কুউমমা ভ্রমণ র্ীমাদার্র্ারী সংিাসমূহ এর্ং ভ্রমণ এমজিগণ নর্উ 
ইয়মর্ন র র্ানসোমদর এর্ং র্যর্সায়ীমদর ভ্রমণ পনরর্ল্পর্া র্রার সময় র্ভামরজ ক্রময়র সুমযাগ স্টদমর্ 
র্ম  স্টঘাষণা র্মরনেম র্ যা তামদর র্মরার্াভাইরাস নডনজজ 2019 (COVID-19) সম্পনর্ন ত 
র্ারণসমূহ সহ, স্টয স্টর্ার্ও র্ারমণ ভ্রমণ র্ানত  র্রার সুমযাগ স্টদয়।  
  
আনথ্নর্ পনরমষর্া অ্নিদপ্তর (Department of Financial Services, DFS) নর্মদন নের্া জানর র্মরমে 
নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে এই জাতীয় র্ীনতগুম া উপ ভয র্য় র্ম  DFS'র স্টভািামদর অ্নভমযাগ পাওয়ার 
পমর ভ্রমণ এমজি এর্ং ভ্রমণ র্ীমাদার্র্ারীমদর এই িরমণর র্ভামরজ সরর্রাহ র্রার এখ্নতয়ার দার্ 
র্মর। এই র্তুর্ পদমক্ষপটি নর্উ ইয়মর্ন র র্যর্সা এর্ং র্ানসোমদর আশ্বাস প্রদামর্র জর্য র্র্ো র্রা 

https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_04


 

 

হময়মে যারা পনরর্ল্পর্া র্রমত োইমের্ এমর্ িামর্ ভ্রমমণর যা COVID-19-এর র্ারমণ ভ্রমণ 
উপমদমের র্নহভূন ত।  
  
েয়টি তর্নশ্বর্ এর্ং জাতীয় র্ীমা সংিা ভ্রমণর্ারীমদর "র্যামে   র এনর্ নরজর্" র্ভামরজ সরর্রাহ 
র্রমত সম্মত হময়মে, যার মমিয আমে: আন য়াঞ্জ (Allianz), র্যাের্ওয়াইড (Nationwide), োর 
ইর্মডমনর্টি (Starr Indemnity), র্ার্ন োয়ার (Berkshire), ক্রাম অ্যান্ড  েন ার (Crum & 
Forster), এর্ং জনুরখ্ (Zurich)।  
  
DFS নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে ভ্রমণ র্ীমাদার্র্ারীমদর তামদর র্ীনতগুন  নর্মর্মে এমর্ র্যনি এর্ং 
র্যর্সাময়র র্ামে সনক্রয়ভামর্ স্টযাগামযাগ র্রার জর্য নর্মদনের্া নদময়নে  নর্ অ্েভূন ি আমে তা 
জার্ামর্ার জর্য।  
  
অ্র্ুন নপ পেুর্ DFS র্ীমা নর্মদন নের্া পমের।  
  

###  
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