অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/21/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুউম্বমা সের্ািাবির্ীর প্রম্বকৌেল বিভাগ কর্তন ক বিবির্ িারটি স্থার্ম্বক োমব়িক
িােপার্াম্বলর জর্ে প্রাথবমক র্াবলকা়ি স াষণা কম্বরম্বের্

গভর্ন র - জোকি সজ. সজবভটে কর্ম্বভর্ের্ সেন্টার, SUNY সটাবর্ ব্রুক, SUNY ওল্ড
ওম্ব়িটিাবর এিং ওম্ব়িটম্বিটার কর্ম্বভর্ের্ সেন্টার পবরদেন র্ করম্বির্
সটম্বটর িেবিগর্ েুরক্ষার েরঞ্জাম েরিরাি িতবির িোপাম্বর র্র্ু র্ কার্ন ািলীর স াষণা করা
িম্ব়িম্বে
DMV'র অবিম্বে সলর্ম্বদর্ িন্ধ করার জর্ে বর্িন ািী আম্বদে জাবর করা িম্ব়িম্বে; র্ম্বি অর্লাইর্
সলর্ম্বদর্ উপলভে থাকম্বি
স াষণা কম্বর FEMA িড় ধরম্বর্র দুম্বর্ন াগ স াষণার জর্ে বর্উ ই়িম্বকনর অর্ুম্বরাধ মঞ্জুর কম্বরম্বের্
বর্উ ই়িম্বকনর কংম্বেের্াল সেবলম্বগের্ম্বক কম্বরার্াভাইরাে সিোম্বরল এইে আইর্ েংম্বোধর্ করার
অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্ব়িম্বের্ র্া ির্নমাম্বর্ বর্উ ই়িকনম্বক েিা়ির্া প্রাবিম্বর্ িাাঁধা বদম্বে
র্র্ু র্ ওষুধ প্রম্ব়িাম্বগর জর্ে েুপাবরে কম্বরম্বের্ স্বাস্থ অবধদিম্বরর কবমের্ার
বর্উ ই়িকনিােী ইম্বমইল আপম্বেম্বটর জর্ে োইর্ আপ করম্বর্ পারম্বির্ এখাম্বর্ এিং
COVID-19-এর িোপাম্বর প্রশ্ন বজম্বেে করম্বর্ পারম্বির্ এখাম্বর্
বর্উ ই়িকনিােী র্র্ু র্ COVID-19 সপইে বেক বলভ আইম্বর্র িোপাম্বর আরও র্থে সপম্বর্
পাম্বরর্ এখাম্বর্

নিউ ইয়র্ক স্টেটে অস্থায়ী হাসপাতাটের স্থািনিটদক টের জিয স্টসিাবানহিীর প্রটর্ৌেে নবভাটের (Army
Corps of Engineers) সুপানরের্ৃ ত চারটি প্রথানির্ স্থাটির স্ট াষণা নদটয়টেি েভিকর অযান্ড্রু এি.
কুউটিা - জযার্ব স্টর্. স্টজনভেস র্িটভিেি স্টসন্টার (Jacob K. Javits Convention Center)
এবং নসটি ইউনিভানসকটি অফ নিউ ইয়র্ক স্টোনি ব্রুর্ (SUNY Stony Brook), SUNY ওল্ড
ওটয়েবানর (Old Westbury) এবং ওটয়েটচোর র্িটভিেি স্টসন্টাটরর অবস্থাি (Westchester

Convention Center)। েত নদিগুটোটত, স্টসিাবানহিীর প্রটর্ৌেে নবভাটের স্টিতৃ ত্বাধীি এবং
সাধারণ পনরটসবা র্ার্কােয় (Office of General Services), নিউ ইয়র্ক স্টেটের ডরটিেনর
অথনরটি (Dormitory Authority of the State of New York), স্বাস্থয অনধদপ্তর (Department
of Health) এবং নিউ ইয়র্ক স্টেে নিনেোনর এবং স্টিভাে অযাটফয়াসক নবভাটের (New York
State Division of Military and Naval Affairs) স্টেে র্িকর্তক ােণ সহ এর্টি পনরদেকি দে
সািনয়র্ভাটব হাসপাতাে নহটসটব বযবহাটরর জিয পর্কাটোচিা র্রটত, এর্ ডজটিরও স্টবনে স্থাি
পনরদেকি র্টরটেি। েভিকটরর দৃঢ় সংর্টের ফটে, স্টসিাবানহিীর নবভাে অস্থায়ী হাসপাতােগুটো
নিিকাটণর জিয অনবেটে র্াজ শুরু র্রটব বটে আো র্রা হটে। এোড়াও েভিকর স্টসিাবানহিী
দ্বারা নিনিকত অস্থায়ী হাসপাতাে োড়াও, স্টজনভেস স্টসন্টাটর স্টেটের জিয বযবহাটরর উটেটেয
প্রনতটিটত 250 টি ের্যা নবনেষ্ট চারটি নফল্ড হাসপাতাে নিধকারটণর জিয স্টফডাটরে জরুনর
বযবস্থাপিা সংস্থাটর্ (Federal Emergency Management Agency, FEMA) অিুটরাধ র্রটেি।
তাোড়া েভিকর কুউটিা স্ট াষণা র্টরনেটেি স্টর্ বযনিেত সুরক্ষািূের্ সরঞ্জাি (personal
protective equipment)- বা PPE'র সরবরাহ বাড়াটিার জিয স্টেে িতু ি পদটক্ষপ গ্রহণ র্রটে।
ক্রটয়র জিয স্টেে দুই নিনেয়ি N95 িাস্ক নচনিত র্টরটে এবং নিউ ইয়র্ক নসটিটত এর্ নিনেয়ি
এবং েং আইেযাটে 500,000 স্টপ্ররণ র্রা হটব। স্টেটের স্টপাোর্ প্রস্তুতর্ারর্রা তাটদর র্াজর্িকটর্
িাস্ক এবং অিযািয নচনর্ৎসা সরঞ্জাি উৎপাদি শুরু র্রায় বদোটে এবং স্টেে িাটস্কর উৎপাদি
নবটেষণ র্রটে। অনধর্ন্তু, স্টেে সবটচটয় গুরুত্বপূণক অঞ্চেগুটোটত বযবহার র্রার জিয স্টেটের
নবনভন্ন স্বাস্থয ফযানসনেটি স্টথটর্ স্টভনন্টটেের সংগ্রহ র্রটে এবং ইনতিটধয অনতনরি 6,000
স্টভনন্টটেের নর্টিটে।
র্িকটক্ষটে এটস পনরদেকটির স্টক্ষটে নডপােকটিন্ট অফ স্টিাের স্টভনহর্েস (Department of Motor
Vehicles, DMV) অস্থায়ীভাটব বন্ধ র্রার জিয এর্টি নিবকাহী আটদেও জানর র্টরনেটেি েভিকর।
োইটসন্স িবায়িসহ, অিোইি স্টেিটদিগুটো এখিও উপেভয। োইটসন্স এবং অিুিনতপটের স্টিয়াদ
বাড়াটিা হটব।
েভিকর আরও স্ট াষণা র্টরনেটেি স্টর্ FEMA-স্টর্ আনথকর্ভাটব পদটক্ষপ গ্রহটণ ও স্টেেটর্ সহায়তা
র্রটত এর্টি বড় নবপর্কটয়র স্ট াষণার জিয নিউ ইয়টর্ক র অিুটরাধটি স্টফডাটরে সরর্ার অিুটিাদি
র্টরটে। বতক িাি স্ট াষণার আওতায় FEMA তহনবটের 75 েতাংে প্রদাি র্রটব এবং নিউ ইয়র্ক
25 েতাংটের জিয দায়বদ্ধ থার্টব। রাষ্ট্রপনত এবং তাাঁর প্রোসটির প্রনত এই স্ট াষণার আওতায়
100 েতাংে স্টফডাটরে বযয় ভাোভানের িঞ্জুনর স্টদওয়ার আহ্বাি জািাটেি েভিকর। েভিকর
স্টফডাটরে সরর্ারটর্ অনতনরি স্বতন্ত্র সহায়তা র্িকসনূ চ এবং স্টেেবযাপী দূটর্কাে প্রেিি সহায়তার
িাধযটি বানড়র িানের্টদর সিথকি র্রার জিয স্টেটের িুেতু নবর্ৃ ত অিুটরাধটি দ্রুত িঞ্জুর র্রার
অিুটরাধ জািাি।
েভিকর নিউ ইয়টর্ক র র্ংটগ্রসিাে স্টডনেটেেিটর্ স্টফডাটরে র্টরািাভাইরাস আইিটি সংটোধি র্রটত
অিুটরাধ র্রটেি র্াটত নিউ ইয়র্ক 6 নিনেয়ি িানর্ক ি ডোর সহায়তা োটভর স্টর্ােযতা অজক ি

র্রটত পাটর। নবটে বতক িাটি এর্টি প্রর্ুনিেত সিসযার র্ারটণ, নিউ ইয়র্ক স্টেে সহায়তা পাওয়ার
জিয স্টর্ােয িয়।
অনধর্ন্তু, রাজযপাে স্ট াষণা র্টরনেটেি স্টর্ স্বাস্থয অনধদপ্তটরর স্বাস্থয র্নিেিার ডা. জুর্ার
র্টরািাভাইরাস নডনজজ 2019 (COVID-19) েড়াইটয় সহায়তা র্রার জিয িতু ি ওষুধ প্রটয়াটের
জিয পরীক্ষার সুপানরে র্টরটেি। খাদয এবং ঔষধ প্রোসি (Food and Drug Administration,
FDA) এর্টি পরীক্ষার নভনিটত বযবহার র্রটত নিউ ইয়র্ক স্টেটের জিয হাইটরানিটলাটরাকুইি এবং
নজটরািযাটির 10,000 স্টডাজ সংগ্রহ র্রটে।
উদ্ভূ ত COVID-19 পনরনস্থনতর বযাপাটর প্রাতযনহর্ ইটিইে আপটডে স্টপটত নিউ ইয়র্ক বাসী সাইি আপ
র্রটত পাটরি এবং COVID-19-এর বযাপাটর প্রশ্ন নজটেস র্রটত পাটরি এখাটি। নিউ ইয়র্ক বাসী
িতু ি COVID-19 স্টপইড নসর্ নেভ আইটির (Paid Sick Leave Law) বযাপাটর আরও তথয
স্টপটত পাটরি এখাটি।
"প্রনতনদি আিরা স্টদখনে স্টর্ িটভে র্টরািাভাইরাটসর আক্রাটের সংখযা ক্রিােত বাড়টে এবং সিস্ত
অনভটক্ষপ দ্বারা আিরা জানি স্টর্ আিরা আিাটদর স্বাস্থযটসবা বযবস্থায় র্তো স্টিার্াটবো র্রটত
পারটবা তার স্টচটয় স্টবনে স্টোর্ হাসপাতাটে ভনতক হটত চটেটে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আিাটদর
হাসপাতাটের সক্ষিতা বৃনদ্ধ ও িতু ি হাসপাতাটের ের্যা নচনিতর্রণসহ এই ভাইরাটসর নবস্তার স্টরাটধ
সহায়তার জিয এর্টি র্িক পনরর্েিা রটয়টে এবং স্টসিাবানহিীর প্রটর্ৌেে নবভাটের সাটথ ববঠর্
র্টর এবং তাটদর সুপানরে অিুসাটর আিরা নিউ ইয়র্ক রাটজয চারটি অস্থায়ী হাসপাতাে ফযানসনেটি
নিিকাটণর জিয প্রস্তুত আনে। এটি এর্টি জিস্বাস্থয সংর্ে, তটব ভাইরাটসর স্টচটয়ও খারাপ নবষয়
হটো ভয়, নর্ন্তু আিাটদর এর্টি পনরর্েিা রটয়টে এবং আিরা জিেণটর্ অবনহত রাখটত এবং
জীবি বাাঁচাটিার জিয র্থাসাধয স্টচষ্টা র্রনে।"
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