
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এম্বেক্স কাউবিম্বে ধমীয় অর্ুষ্ঠাম্বর্ COVID-19 এর েম্ভািে ের্াক্তকরণ েদম্বের 
জর্ে স্টেট DOH-স্টক বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেট ও এম্বেক্স কাউবি আজ বিম্বকল 4টা থম্বক েন্ধ্ো 7টা পর্নে টাইর্ডুম্বরাগা 

এবলম্বমিাবর ও বমডল সু্কম্বল বির্ামূম্বলে পরীক্ষা প্রদার্ করম্বি  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এমেক্স কাউন্টির টাইর্ডুমরাগার সেি সমন্টরে কযাথন্টিক চামচন  21 জরু্ 
েকাি 9 টায় অ্র্ুন্টিত ধমীয় অ্র্ুিামর্ COVID-19 এর েম্ভাব্য শর্াক্তকরণ ন্টরম াটন েমূহ তদমের 
জর্য সেট স্বাস্থ্য ন্টব্ভাগমক ন্টর্মদনশ ন্টদময়মের্। যন্টদও এই মুহূমতন  এই অ্র্ুিামর্ সযাগ সদওয়া মাত্র 
একজর্ ব্যন্টক্ত  রীক্ষা কমর আক্রাে হওয়ার ন্টব্ষময় ন্টর্ন্টিত হময়মের্ ব্মি জার্া সগমে, ন্টব্শাি 
েমামব্মশ এই ভাইরােটি কীভামব্ েন্টিময়  িমত  ামর সে ন্টব্ষময় সেট এই েম্প্রদায়মক েুরন্টক্ষত 
করার জর্য েন্টক্রয় ব্যব্স্থ্া গ্রহণ করমে এব্ং এই ধমীয় অ্র্ুিামর্ যারা উ ন্টস্থ্ত ন্টেি তারা 
COVID-19 এ আক্রাে ন্টক র্া তা  রীক্ষা করার জর্য েহায়তা করমে।  
  
"প্রাথন্টমক তদমে সদখা সগমে সয সলান্টরডায় ভাইরামে েংক্রন্টমত ব্যন্টক্তর েংস্পমশন আোর  র এই 
ধমীয় অ্র্ুিামর্ উ ন্টস্থ্ত একজর্ ব্যন্টক্ত COVID-19 এর জর্য  রীক্ষা কমর আক্রাে হওয়ার ন্টব্ষময় 
ন্টর্ন্টিত হময়মের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এমেক্স কাউন্টির ব্যন্টক্তরা যথাযথ স্ব-ন্টব্ন্টিন্নতার 
ব্যব্স্থ্া সমমর্ চিমে এব্ং এই ধমীয় অ্র্ুিামর্র োমথ েম্পন্টকন ত সকামর্া অ্ন্টতন্টরক্ত  ন্টরন্টচত 
শর্াক্তকরণ  াওয়া যায়ন্টর্।" 
  
"সেট স্বাস্থ্য ন্টব্ভাগ (Department of Health, DOH) ও এমেক্স কাউন্টির স্বাস্থ্য ন্টব্ভাগ (Essex 
County Health Department) সেি সমন্টরর কমনকতন ামদর োমথ কাজ করমে যারা এই ধমীয় 
অ্র্ুিামর্ অ্ংশগ্রহণ কমরন্টেি এব্ং  রব্তী সযমকামর্া েমামব্মশ প্রকান্টশত হমত  ামর তা শর্াক্ত 
করমত," গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্। "ন্টর্উ ইয়কন  সেট কিযাক্ট সেন্টেং সপ্রাগ্রাম ন্টচন্টিত 
ব্যন্টক্তমদর োমথ সযাগামযাগ করার সচষ্টা করমব্। আন্টম এই এই ধমীয় অ্র্ুিামর্ অ্ংশ সর্ওয়া 
সযমকামর্া ব্যন্টক্তমক একটি COVID  রীক্ষা করামর্ার জর্য উৎোন্টহত করন্টে যামত আমরা আক্রাে 
ব্যন্টক্তমদর শর্াক্ত করমত এব্ং আিাদা করমত  ান্টর এব্ং ভাইরামের আরও েন্টিময়  িা ন্টশন্টথি 
করমত  ান্টর।"  
  



 

 

সেট ও কাউন্টি DOH আজ 30 জরু্, 2020, টাইর্ডুমরাগা এন্টিমমিান্টর / ন্টমডি সু্কি, 116 
Alexandria Avenue, Ticonderoga, NY 12883 এ ন্টব্মকি 4 টা সথমক েন্ধ্যা 7টা  যনে 
 রীক্ষার ব্যব্স্থ্া কমরমে।  
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