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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্ম্বভল কম্বরাভাইরাস বিব িংম্ব়ের সম়ে গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ বর্উ ই়েকন ঘেট 28টি
ঘিসরকাবর লোম্বির সাম্বে চু বি করম্বি তাম্বের কম্বরাভাইরাস পরীক্ষার সক্ষমতা িাড়ািার জর্ে

আগামী সপ্তাহ ঘেম্বক শুরু হও়ো বরিং ঘসবমোম্বরর অিবেষ্ট সমম্ব়ের জর্ে েূরবেক্ষার পবরকল্পর্া
প্রস্তুত করম্বি ঘেট ইউবর্ভাবসন টি অ বর্উ ই়েকন এিিং বসটি ইউবর্ভাবসন টি অ বর়্ে ই়েকন
রাম্বজের শ্রবমকম্বের জর্ে েুই সপ্তাহ সম্বিতর্ ছু টি প্রোর্ করম্বি রাজে, যারা র্ম্বভল
কম্বরাভাইরাম্বসর ম্বল ঘকা়োম্বরন্টাইম্বর্ আম্বছর্
বর্উ ই়েকন ঘেম্বট 43টি অবতবরি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘকস বর্বিৎ করা হম্ব়েম্বছ - যা রাজেজুম্বড়
ঘমাটিোপী ঘমাট সিংখ্ো 216-ঘত বর্ম্ব়ে এল; র্তু র্ ঘকসগুবলর মম্বযে আম্বছ 13টি ওম্ব়েেম্বচোর
কাউবন্টম্বত, 16টি বর্উ ই়েকন বসটিম্বত, 9টি র্াসাউ কাউবন্টম্বত এিিং 5টি সাম্ব াক কাউবন্টম্বত
বর্উ ই়েকন ঘেট বিজম্বর্স ঘর্তাম্বের সাম্বে সমিা়ে প্রম্বচষ্টার ঘ াষণা কম্বরম্বছর্ ঘেচ্ছা়ে বভন্ন
কাম্বজর সম়ে িাস্তিা়ের্ করার জর্ে এিিং র্ত্ব হ্রাস করার জর্ে ঘটবলকবমউট করার জর্ে
বির্ামূম্বলে স্কু ল খ্ািাম্বরর উপর বর্ভনর কম্বর এমর্ ঘকার্ পবরিার বর়্েন্ত্রণকালীর্ সম়ে যাম্বত এর
অোম্বেস চাবলম্ব়ে ঘযম্বত পাম্বরর্তা বর্বিত করার জর্ে বর্উ ই়েকন ঘেট োস্থ্ে বিভাগ বর্উ
ঘরাম্বেম্বল স্থ্ার্ী়ে খ্ােে িোিংকম্বক 200,000 মাবকনর্ ডলার প্রোর্ করম্বি

একটি নভেল কভরোেোইরোস ব্রিব্রিভের সময় গেননর অ্যোন্ড্রু এম. কুওভমো আজ ঘ োষণো কভরভেন ঘে
ব্রনউ ইয়কন ঘেট 28টি প্রোইভেট লযোভের সোভে চু ব্রি করভে, েো নভেল কভরোেোইরোভসর জনয
পরীক্ষোর সক্ষমতো েোডোভে। 28টি লযোে ব্রনভয় একটি আহ্বোভনর পর গেননর ঘ োষণো কভরন ঘে ব্রতব্রন
লযোেগুব্রলভক প্রস্তুত হওয়ো মোত্র পরীক্ষো করো শুরু করোর ব্রনভদন শ ব্রদভয়ভেন। 28টি লযোে
েোইভরোলব্রজভত ব্রেভশষজ্ঞ এেং ব্রনউ ইয়কন ঘেট ব্রিপোটনভমন্ট অ্ি ঘহলভের (New York State
Department of Health) সভে ব্রনয়ব্রমত অ্ংব্রশদোব্ররত্ব কভর।
গেননর আরও ঘ োষণো ব্রদভয়ভেন, ব্রনউ ইয়ভকন র ঘেট ইউব্রনেোব্রসনটি (State University of New
York) এেং ব্রনউ ইয়ভকন র ব্রসটি ইউব্রনেোব্রসনটি (City University of New York), 19ঘশ মোচন
ঘেভক শুরু কভর দূরব্রশক্ষণ েোরোভত এেং সশরীভর ক্লোস কব্রমভয় আনোর পব্ররকল্পনো েোস্তেোয়ন

করভেঅ্েব্রশষ্ট ব্ররং ঘসব্রমেোভরর জনয ব্রনউ ইয়ভকন র নভেল কভরোেোইরোস পব্ররব্রিব্রতর
ব্রনব্ররভে। কযোম্পোভসর পব্ররভেভশ নত্ব কমোভনোর জনয সকল কযোম্পোস এেং পোঠ্যক্রম-ব্রনব্রদনষ্ট
প্রভয়োজভনর জনয পব্ররকল্পনো ততব্রর করভে সকল কযোম্পোসগুব্রল, েো নভেল কভরোেোইরোভসর সংস্পভশন
আসোর সম্ভোেনো কমোভত সোহোেয করভে। দূরব্রশক্ষো ও অ্নযোনয ব্রেকল্প গভড তু লভে কযোম্পোসগুব্রল।
গেননর কুওভমো ঘ োষণো কভরভেন ঘে সকল রোষ্ট্রীয় কমীভদর জনয দুটি পূণন সপ্তোহ সভেতন েু টি
ব্রনব্রিত করো হভে েোভদর ঘক্ষভত্র নভেল কভরোনোেোইরোভসর কোরভণ েোধ্যতোমূলক অ্েেো সতকন তো
সংক্রোন্ত আভদশ জোব্রর করো হভয়ভে। ঘকোয়োভরন্টোইন জনয কোজ েন্ধ সময় কমীভদর অ্যোক্রুয়োল চোজন
করভত হভে নো। ব্রসব্রেল সোব্রেনস ঘেণীব্রেনযোস, দরকষোকব্রষর একক, এেং আংব্রশক সময় েো
অ্যোক্রুয়োল ব্রিব্রত ব্রনব্রেনভশভষ সকল রোভজযর কমনচোরীভদর জনয এটি প্রভেোজয হভে।
অ্েভশভষ, গেননর আরও 43টি নতু ন নভেল কভরোনোেোইরোভসর টনোর কেো ব্রনব্রিত কভরভেন, েোর
িভল ব্রনউ ইয়কন ঘেট জুভড ব্রনব্রিত টনোর সেনভমোট সংেযো হল 216টি। ঘমোট 216 জন েযব্রি
েোরো েোইরোভসর জনয ব্রনব্রিতেোভে সনোি হভয়ভেন, তোভদর ঘেৌগব্রলক অ্েিোন ব্রনম্নরূপ:
ওভয়েভচেোর: 121 (13টি নতু ন)
ব্রনউ ইয়কন ব্রসটি: 52 (16টি নতু ন)
নোসোউ: 28 (9টি নতু ন)
সোভিোক: 6 (5টি নতু ন)
রকলযোন্ড: 6
সোরোভটোগো: 2
আলেোর: 1
"েতক্ষণ ব্রনউ ইয়কন েোসীভদর ঝুুঁ ব্রক কম আভে, তেন আমরো ঘেশ ব্রকেু পদভক্ষপ ব্রনব্রি, সতকন তোর
আব্রধ্ভকযর কোরভণ েোভত জনসোধ্োরভণর স্বোিয সুরব্রক্ষত করো েোয়, েোর মভধ্য আভে SUNY এেং
CUNY-ঘক ঘসব্রমেোভরর অ্েব্রশষ্ট অ্ংভশর জনয কযোম্পোভস নত্ব কমোভনোর ঘকৌশল েোস্তেোয়ভনর জনয
ব্রনভদন শ ঘদওয়ো," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "একই সোভে, আমরো পরীক্ষোর সক্ষমতো েৃব্রি করোর জনয
অ্গ্রোব্রধ্কোর অ্েযোহত ঘরভেব্রে, কোরণ েত ঘেব্রশ মোনুষভক আপব্রন েোইরোস আক্রোন্ত ব্রহভসভে ব্রচব্রিত
করভেন, তত েোভলো আপব্রন এটি ব্রনয়ন্ত্রণ করভত পোরভেন। আমরো উদোহরণ দ্বোরো ঘনতৃ িোনীয়
উদোহরণ িোপন করব্রে সে রোজয কমীভদর সভেতন েু টি প্রদোন কভর, েোরো েোইরোভসর িভল
ঘকোয়োরোন্টোইন হভয় আভেন - এেং আমরো েযেসোগুব্রলভক ঘস্বিোয় ঘটব্রলকব্রমউটিং করোর জনয
উৎসোব্রহত করব্রে েতটো করো সম্ভে। আেোর আব্রম মোনুষভক এই দৃব্রষ্টেব্রে মোেোয় রোেোর কেো স্মরণ
কব্ররভয় ব্রদভত চোই: তেয এই পব্ররব্রিব্রতভত েয় পোওয়োর েেোজে েভল প্রব্রতপন্ন করো নো এেং এেোভন
তভেযর আসভল উভদ্বগ কমোভনো উব্রচত।"
আজ েযেসোয়ী ঘনতোভদর সোভে কেো েলোর পর গেননর কুওমব্রনউ ইয়ভকন র েযেসোয়ী ঘনতোভদর সোভে
নতু ন একটি সমেোয় প্রভচষ্টোর ঘ োষণো কভরভেন ঘস্বিোয় ব্রেন্ন কোভজর সময় ঘটব্রলকব্রমউটিং েোস্তেোয়ন
করোর জনয নত্ব হ্রোস করোর প্রভচষ্টোয়।

উপরন্তু, গেননর ঘ োষণো কভরন ঘে ব্রনউ ইয়কন ঘেট ঘহলে ব্রিপোটনভমন্ট নতু ন ঘরোভশভল একটি
িোনীয় েোদয েযোংভক 200,000 মোব্রকনন িলোর অ্নুদোন প্রদোন করভে, েোভত সম্প্রদোয়ভক সোহোেয
করো েোয় েেন তোরো একগুি নভেল কভরোনোেোইরোভসর ঘকভসর সম্মুেীন হভিন। গতকোল ঘেভক
ব্রনউ ঘরোভশভল নয়টি স্কু ল েন্ধ কভর ঘদওয়ো হয় ব্রনয়ন্ত্রণ ঘক্ষত্র িোপন করোর িভল, এেং এই অ্েনোয়ন
ব্রনব্রিত করভত সোহোেয করভে ঘে ঘকোন েোত্র েো পব্ররেোর েোরো ব্রেনোমূভলয স্কু ভলর েোেোভরর উপর
ব্রনেন র কভর, তোরো এই ব্রনয়ন্ত্রণ প্রভচষ্টোর সময় এটি অ্যোভেস করভত পোরভেন।
SUNY-এর চোম্বেলর বিবের্া এম. জর্সর্ িম্বলর্, "আমরো গেননর এেং স্বোিয দপ্তভরর সোভে
ব্রনষ্ঠেোভে কোজ করব্রে, েোভত SUNY-র েোত্ররো অ্নলোইভন েো দূরেতীেোভে তোভদর ব্রশক্ষো অ্েযোহত
রোেোর সুভেোগ পোন, েোর িভল তোভদর COVID-19 এর সংস্পভশন আসো সীব্রমত করো েোয়, ব্রশক্ষোয়
ঘকোন েযো োত নো টিভয়। SUNY অ্নলোইন আমোভদর ব্রসভেভমর জনয একটি েড উভদযোগ, এেং
আমরো আমোভদর অ্ভনক একোভিব্রমক ঘপ্রোগ্রোম এই নতু ন দূরব্রশক্ষণ প্ল্যোটিভমন িোনোন্তর করোর জনয
প্রস্তুত হভয় চভলব্রে। েেন 100,000 এর ঘেশী সংেযক SUNY েোত্র েতন মোভন আমোভদর সোভে
অ্নলোইভন এক েো একোব্রধ্ক ঘকোসন গ্রহণ করভে, আমরো ব্রেশ্বোস কব্রর ঘে আমরো প্রস্তুত এেং েোল
অ্েিোভন আব্রে এই সংকভটর সময় আমোভদর েোত্র-েোত্রীভদর ব্রশক্ষোর জনয দূরেতী ব্রনভদন শনোর সুভেোগ
ব্রনভত।"
CUNY-এর চোম্বেলর ঘ বলে বভ. মোটস রডবরম্বগজ িম্বলর্, "দূরব্রশক্ষোয় উত্তরণ আমোভদর েোত্র
এেং আমোভদর কযোম্পোস সম্প্রদোভয়র সেোইভক রক্ষো কভর, এেং তোর সোভে ব্রেশ্বব্রেদযোলভয়র
একোভিব্রমক ধ্োরোেোব্রহকতো ব্রনব্রিত করভত সক্ষম কভর ব্রেশ্বব্রেদযোলয়গুব্রলভক, েোত্রভদর ঘসব্রমেোর ঘশষ
করভত ব্রদভয় এেং তোভদর আব্রেনক সোহোেয সুরব্রক্ষত কভর। িব্রমট
ন ব্রর, লোইভিব্রর, গভেষণোমূলক
সুব্রেধ্োসহ আমোভদর 25টি কযোম্পোস ঘেোলো েোকভে। ব্রেশ্বব্রেদযোলয় সম্প্রদোভয়র স্বোিয এেং ব্রনরোপত্তোর
প্রব্রত আমোভদর সভেনোচ্চ অ্গ্রোব্রধ্কোর েোভক এেং আব্রম আনব্রিত ঘে এই পব্ররমোপ জনস্বোভিযর এই
ব্রেপভদর সময় আমোভদর এলোকোর উপর চোপ উপশম করোর সোভে সোভে তোর েোত্রভদর ঘসেো চোব্রলভয়
ঘেভত ঘদভে CUNY-ঘক।"
গতকোল গেননর কুওভমো ব্রনউ ঘরোভশভল নভেল কভরোনোেোইরোভসর ক্লোেোর ব্রনয়ন্ত্রভণর জনয নতু ন
জরুব্রর পদভক্ষভপর জনয রোভজযর স্বোিয কব্রমশনোর ি: হোওয়োিন জুকোভরর সুপোব্ররশ গ্রহণ করভলন। এই
অ্ঞ্চভল েতন মোভন 108টি ব্রনব্রিত টনো রভয়ভে এেং এটি 'আক্রোন্ত' েভল ব্রেভেব্রচত হভি। ঘপ্রোভটোকভলর
মভধ্য ব্রনউ ঘরোভশভলর এক মোইল েযোসোভধ্নর মভধ্য েৃহস্পব্রতেোর, 12 মোচন ঘেভক েুধ্েোর 25 মোচন
পেনন্ত দুই সপ্তোহ সময়কোভলর জনয স্কু ল, উপোসনোলয় এেং সমভেত হেোর েড েড িোনগুব্রল েন্ধ
রোেো অ্ন্তেুন ি রভয়ভে।
গেননর এই প্রোদুেনোভে সহোয়তোর উভেভশয ব্রনউ ঘরোভশভলর স্বোিয ব্রেেোভগর একটি কমোন্ড ঘপোভে
নযোশনোল গোিন (National Guard) ঘসনো ঘমোতোভয়ন কভরভেন। ঘসনোরো ব্রনয়ব্রন্ত্রত অ্ঞ্চভলর ভর ভর
েোেোর সরেরোভহ এেং জনসোধ্োরভনর জনয উন্মুি িোন পব্ররষ্কোর পব্ররিন্ন করভত সহোয়তো করভে।

নেনওভয়ল ঘহলে (Northwell Health)-এর সোভে ব্রনউ ঘরোভশভল পরীক্ষো ব্রনরীক্ষোর উভেভশয শোেো
িোপনো প্রব্রতষ্ঠোর সোভে অ্ংশগ্রহণ করভেন েভলও ঘ োষণো ব্রদভয়ভেন। পব্ররদশনন শুধ্ুমোত্র সোক্ষোৎ-সূব্রচ
ব্রেব্রত্তক হভে। ঘেভটর স্বোিয দপ্তভরর ওভয়েসোইভট আরও তেয অ্ব্রচভরই প্রকোশ করো হভে।
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