
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন র দটুি COVID-19 ক্লাোর বর্ম্বয় NYS স্বাস্থ্ে বিভাম্বগর তদন্ত 
বিস্তাবরত ির্নর্া কম্বরম্বের্  

  
স্টেট এিং স্থ্ার্ীয় সরকাম্বরর কন্টাক্ট স্টেবসং প্রম্বেষ্টার মাধ্েম্বম ওসুইম্বগা কাউবন্ট অোপল পোম্বকব ং 
প্ল্োন্ট এিং মন্টম্বগামাবর কাউবন্ট অোলুবমবর্য়াম প্রস্তুতকারক প্ল্াম্বন্ট এই ক্লাোর আবিষৃ্কত হম্বয়ম্বে  

  
প্রবতটি ক্লাোম্বর সংবিষ্ট পব টিভ স্টকস এিং পবরবেত কন্টোম্বক্টর  র্ে আইম্বসাম্বলের্ এিং 

স্টকায়াম্বরবন্টর্ িেিস্থ্া োলু আম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য নিভাগ-এর কন্ট্যাক্ট 
ঘেন িং ঘরাগ্রাম নিনিত কমরমে এিিং আপমেট নর্উ ইয়মকন  COVID-19  ম্পনকন ত দটুি ক্লাোমর তদন্ত 
করমে। স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নিভামগর  ামে ঘেৌেভামি নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য নিভাগ দ্বারা ক্লাোর েযাক 
করা হমে। রনতটি ক্লাোমরর জর্য, পনজটিভ ঘক  এিিং পনরনিত কন্ট্যাক্ট এর ঘেমে নিনেন্নতা এিিং 
ঘকায়ামরনন্ট্র্ িযিস্থ্া করা হময়মে। োমদর পরীোয় পমজটিভ এম মে তারা রমতযমকই নিনেন্ন এিিং 
পমজটিভ িযনির পনরনিত রনতটি কন্ট্যাক্টমক ঘকায়ামরনন্ট্র্ করা হময়মে। গভর্নর  কল নর্উ 
ইয়কন িা ীমক কন্ট্যাক্ট ঘেন িং ন মেম ঘেমক ঘোগামোমগর উত্তর নদমত স্মরণ কনরময় নদময়মের্ এিিং 
আপনর্ েনদ উপ গন অ্র্ুভি কমরর্ তাহমল পরীো করমত িলা হময়মে।  
  
"পুর্রায় ঘ ালার পর ঘেমক আমামদর ঘকৌশল হমলা পরীো, ঘে  এিিং আলাদা কমর রা া - এিিং 
আমামদর কামে   ুির আমে ঘে আমামদর ঘকৌশল এিিং আমামদর কন্ট্যাক্ট ঘেন িং ন মেম কাজ 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িযিস্থ্ার মাধ্যমম আমরা একটি অ্ ওময়মগা কাউনন্ট্ অ্যাপল 
পযামকনজিং প্ল্যান্ট্ এিিং একটি ঘমন্ট্মগামানর কাউনন্ট্ অ্যালুনমনর্য়াম উৎপাদর্ কার ার্ায় পমজটিভ ঘক  
 ুুঁমজ ঘপময়নে ো এই দইু অ্ঞ্চমল ঘোট পনর মর  ম যার ততনর কমরমে - এিিং আমামদর কন্ট্যাক্ট 
ঘেন িং ঘরাগ্রামমর মাধ্যমম আমরা দ্রুত এই ক্লাোরগুমলা  ুুঁমজ ঘপময়নে, োর ফমল আমরা অ্নিলমে 
তামদর ঘমাকামিলা করমত পারমিা এিিং ভাইরা  েড়ামর্া রনতমরাধ্ করমত পারমিা। আমরা এক ামে 
কাজ কমরনে আক্রামন্তর উর্ধ্নগনত ঘরাধ্ কমর  মতল করমত এিিং আজ আমরা এ ামর্ এম নে, নকন্তু 
আমরা এ র্ এ ামর্ই োমমত পানরর্া।  কল নর্উ ইয়কন িা ীমদর কামে িলনে - মাস্ক পরা িানলময় 
োর্, হাত ধ্ুময় ঘফলুর্,  ামানজক দরূত্ব িজায় রা রু্ এিিং আপর্ার েনদ ঘকামর্া লেণ োমক তাহমল 
পরীো কনরময় নর্র্।"  
  



 

 

ওসওম্বয়ম্বগা কাউবন্ট অোপল পোম্বকব ং প্ল্োন্ট: জমুর্র মাঝামানঝ  মময় কন্ট্যাক্ট ঘেন িং রমিষ্টায় 
জার্া োয় ঘে নতর্টি র্তুর্ পমজটিভ COVID-19 ঘক  অ্ ওময়মগা কাউনন্ট্র একটি অ্যাপল 
পযামকনজিং প্ল্যামন্ট্র কমীমদর মমধ্য নেল। পরিতী নদর্গুমলামত, ঘেট স্বাস্থ্য নিভাগ (Department of 
Health, DOH) এিিং অ্ ওময়মগা কাউনন্ট্ স্বাস্থ্য নিভাগ কার ার্ার কমনিারী হ পমজটিভ ঘকম র 
পনরনিত  কল কন্ট্যামক্টর পরীো কমর এিিং একটি অ্যাপাটন মমন্ট্ কমমপ্ল্মে একটি নির্ামূমলয পরীো 
ঘকন্দ্র স্থ্াপর্ কমর ঘে ামর্ ঘিশ কময়কজর্ কমনিারী এিিং তামদর পনরিার িা  কমর। 179 জর্ 
কমনিারীর মমধ্য আজ পেনন্ত 82 জর্ পরীোয় পমজটিভ হময়মে। ক্লাোমর তদন্ত এিিং আক্রামন্তর ফল 
নহম মি প্ল্ান্ট্ িন্ধ োমক। কার ার্ার অ্মর্ক কমনিারী ওমর্র্ডাগা কাউনন্ট্ িা ওর্াইডা কাউনন্ট্মত 
িা  কমর, ো  াম্প্রনতক  মময় নর্নিত পমজটিভ ঘকম র ঘেমে অ্িদার্ রা মে এিিং এর ফমল 
কাউনন্ট্ এিিং ঘ ন্ট্রাল নর্উ ইয়কন  এিিং ঘমাহক ভযানল উভয় অ্ঞ্চমল পমজটিভ পরীোর ফলাফমলর 
শতকরা হার িৃনি ঘপময়মে। উপরন্তু, ঘেট DOH এিিং ও ওময়মগা কাউনন্ট্ স্বাস্থ্য নিভাগ দ্বারা 
গৃহীত কনমউনর্টি পরীো এিিং তদন্ত রমিষ্টার ফমল, একটি স্থ্ার্ীয় ঘপুঁয়াজ  ামামর একটি  ম্ভািয 
 িংমোগ  ুুঁমজ পাওয়া ঘগমে।  ামামরর 18 জর্ কমনিারীমক আজ পেনন্ত 4টি পমজটিভ ঘক   হ 
পরীো করা হময়মে।  
  
মন্টম্বগামাবর কাউবন্ট অোলুবমবর্য়াম প্রস্তুতকারক কারখার্া: ও ওময়মগা কাউনন্ট্ অ্যাপল পযামকনজিং 
প্ল্যান্ট্  ম্পনকন ত কন্ট্যাক্ট ঘেন িং রমিষ্টার অ্িংশ নহম মি জার্া োয় ঘে অ্যাপল পযামকনজিং প্ল্যামন্ট্র ঘিশ 
কময়কজর্ কমনিারী মন্ট্মগামানর কাউনন্ট্র একটি অ্যালুনমনর্য়াম উৎপাদর্ ঘকমন্দ্র র্তুর্ COVID ঘকম  
অ্িদার্ রা মত পামর ঘে ামর্ কমীমদর মমধ্য ঘিশ কময়কটি ঘক  নিনিত করা হময়মে। অ্যালনুমনর্য়াম 
ফযাক্টনর নদমর্ 24  ণ্টা ঘ ালা োমক িারটি নভন্ন কমনিারী নশফট হ এিিং আজ পেনন্ত অ্নধ্কািংশ 
ঘক  একটি নশফট এিিং ভিমর্র দটুি ভিমর্র একটির  ামে ঘিনশ  ম্পনকন ত হময়মে। ক্লাোমর তদন্ত 
এিিং পমজটিভ ঘকম র ফলাফমলর নভনত্তমত কার ার্া িন্ধ োমক। অ্যালুনমনর্য়াম কার ার্ার ঘিশ 
কময়কজর্ কমনিারী ওর্াইডা কাউনন্ট্র উটিকামত ি িা  করমের্, ো  াম্প্রনতক  মময় ঘমাহক 
ভযানলমত পমজটিভ পরীোর ফলাফমলর শতকরা হার িৃনি কমরমে। মন্ট্মগামানর কাউনন্ট্র কার ার্ায় 
এিিং উটিকামত ঘে  ি কমীমদর নশফট করার কো ঘর্ই তামদর জর্য পরীোমূলক কােনক্রম স্থ্াপর্ 
করা হময়মে। 25 জরু্ তানরম  ঘেট DOH এিিং ওর্াইডা কাউনন্ট্ ঘহলে নডপাটন মমন্ট্ কনমউনর্টি 
রনতনর্নধ্মদর  ামে ঘেৌেভামি উটিকায় একটি পরীোমূলক অ্র্ুষ্ঠামর্র আময়াজর্ কমর, একই  ামে 
কনমউনর্টি  দ যমদর জর্য িলমার্ পরীোর  ুমোগ স্থ্াপর্ কমর, োরা হয়মতা ইমতামমধ্য আক্রান্ত 
হমত পামর। আজ পেনন্ত এই গুেমত 37টি পমজটিভ ঘক  শর্াি করা হময়মে এিিং অ্নতনরি 
পরীোর ফলাফল এ মর্া িানক আমে এিিং অ্িনশষ্ট 200 জর্ কমনিারীমক আজ অ্র্যার্য নশফট এিিং 
ভির্ জমুড় পরীো করা হমে।  
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