
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  ঘেট হাউের্ COVID-19 হটস্পটসমূম্বহ দটুি চাচন  
ঘটবেিং সাইট স্থাপর্ কম্বরম্বে  

   
র্র্নওম্বয়ে হাউের্ এিিং সাউর্ওম্বয়ে হাউের্ সাইট দইু সপ্তাহ ধম্বর চলমার্ এিিং প্রবিবদর্ 1,000 

পর্নন্ত পরীক্ষা প্রদার্ কম্বর  
  

িাবসন্দারা 1-833-NYS-4TEX এ কল করম্বি পাম্বরর্  
  

েবি পাওয়া র্াম্বি এখাম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘটক্সামের হাউের্  
COVID-19 হটস্পেমূমহ দটুি চাচন  ঘটনেিং োইট স্থাপর্ কমরমে। এই োইটগুনি, র্র্নওময়ে 
হাউের্মর্র ফিব্রুক চাচন  এবিং োউর্ওময়ে হাউেমর্র উচ্চ মাত্রা চামচন  অ্বনস্থত, অ্তযন্ত প্রভানবত 
েিংখ্যাি ু েম্প্রদাময়র মমযয রময়মে এবিং চিমে এবিং দইু েপ্তাহ যমর চািু র্াকমব, প্রনতনদর্ 1,000 
পেনন্ত পরীক্ষা করার ক্ষমতার েমে। নর্নর্উ ইয়কন  ঘেট শহমরর COVID-19 এর প্রনতনিয়া নর্ময় 
আমিাচর্ার জর্য হাউের্ 20 জমর্রও ঘবশী স্বাস্থযমেবা কমী ও জর্স্বাস্থয নবমশষজ্ঞ পাঠিময়মে এবিং 
রেদ প্রদার্ কমরমে। গভর্নর হাউের্মর্র ঘময়র নেিমভোর টার্নামরর োমর্ একটি কর্ফামরন্স কমি 
আজমকর ঘ াষণা নদময়মের্।  
  
"নর্উ ইয়কন  েখ্র্ ঘেমট COVID-19 এর শীষনস্থার্ীয় অ্ভূতপূবন চযামিঞ্জ এবিং অ্কল্পর্ীয় ট্র্যামজনির 
মযয নদময় নগময়নেি, তখ্র্ োরামদমশর ঘেটগুনি আমামদর েবমচময় প্রময়াজমর্র েময় রেদ, 
ঘভনিমিটর এবিং কমী েরবরাহ কমরনেি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখ্র্ েখ্র্ নর্উ ইয়মকন র 
েিংখ্যা নস্থনতশীি হময়মে, আমরা োরা ঘদমশ োহােয ঘফরত নদনি এবিং আনম আর্নিত ঘে 
হাউেমর্র মহার্ শহমর অ্েহায় েম্প্রদাময়র মমযয দটুি ঘটনেিং োইট স্থাপমর্ োহােয করমত ঘপমর। 
আনম আমামদর অ্নবশ্বােয অ্িংশীদারমদর োইটগুমিা প্রনতষ্ঠা করা এবিং রেদ ও দক্ষতা প্রদামর্র 
প্রমচষ্টার জর্য যর্যবাদ জার্াই।"  
  
হাউেম্বর্র ঘময়র বসলম্বভোর টার্নার িম্বলম্বের্, "যর্যবাদ, গভর্নর কুওমমা। এবিং আনম শুযু স্বীকার 
কমর এবিং যর্যবাদ জার্াই ঘে আপনর্ নর্উ ইয়কন  ঘেটমক ঘে ঘর্তৃত্ব নদময়মের্ এবিং েনতয বিমত, 
আপনর্ োরা ঘদশ জমুে আমামদর েবাইমক ঘে ঘর্তৃত্ব নদময়মের্ তার জর্য। আনম নর্য়নমত আপর্ার 
দদর্নির্ নিনফিং ঘদমখ্নে। আপনর্ ো কমরমের্ এবিং আপর্ার ঘিামকরা নর্উ ইয়মকন  ো কমরমে তা 
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ঘর্মক আনম অ্মর্ক নকেু নশমখ্নে, তাই আপর্ামদর প্রমচষ্টার জর্য আনম আপর্ামদর েবার প্রশিংো 
কনর। হযানরে কাউনির নহউের্ শহমর আপর্ারা েবাই ঘে েহায়তা নদমির্ তার জর্য আনম 
আপর্ামদরমক ও যর্যবাদ জার্াই। আপনর্ ঘেমর্ ইনেত নদময়মের্, আমরা এমর্ এক পনরনস্থনতর 
েম্মুখ্ীর্ হনি ঘেখ্ামর্ আমামদর েিংখ্যা ঘবমেমে। আমামদর হােপাতাি ও আমামদর ICUs ঘত ঘদখ্া 
োমি আরও ঘবনশ ঘিাক আিান্ত হমির্। পরীক্ষা একটা বে ইেুয। এবিং আপনর্ এটাও ঠিক 
বমিমের্ ঘে এই ভাইরােটি বমণনর েম্প্রদায়গুনিমত, নর্ম্ন-আময়র েম্প্রদায়গুনিমত এবিং ঘেখ্ামর্ আমরা 
পরীক্ষার প্রময়াজর্ রময়মে ঘে ঘক্ষমত্রও অ্তযনযক প্রভাব ঘফিমে। এবিং মার্ষু- অ্মর্ক মার্ুষ- োরা 
পরীক্ষা করমত চায়, পরীক্ষার প্রময়াজর্ এবিং তামদর দী ন েময় অ্মপক্ষা করমত হমব। তাই,েহায়তার 
জর্য আনম আপর্ামক এবিং আপর্ার দিমক যর্যবাদ জার্াই।"  
  
োইটগুনি SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার (SOMOS Community Care), র্র্নওময়ি ঘহির্ 
(Northwell Health), ঘেটার নর্উ ইয়কন  হেনপটাি অ্যামোনেময়শর্ (Greater New York Hospital 
Association, GNYHA), মাউি নের্াই ঘহল্র্ নেমেম (Mount Sinai Health System), 
মমিনফওর ঘমনিমকি ঘেিার (Montefiore Medical Center) এবিং নর্উ ইয়কন -ঘপ্রেনবমটনরয়ার্ 
হােপাতাি (New York-Presbyterian Hospital) এর েহায়তায় স্থাপর্ করা হময়নেি।  
  
ঘেটার বর্উইয়কন  হাসপািাল অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র ঘপ্রবসম্বেন্ট ঘকম্বর্র্ ই. রাসম্বক িম্বলম্বের্ "েখ্র্ 
COVID-19 নর্উ ইয়মকন  আ াত ঘহমর্ নেি, তখ্র্ আমামদর হােপাতাি এবিং তামদর বীর কমীরা 
অ্তযন্ত অ্েুস্থ ঘরাগীমদর োমর্ অ্কল্পর্ীয় েিংখ্যক নচনকৎো কমরনেমির্। ।েখ্র্ আমামদর োহামেযর 
প্রময়াজর্ নেি তখ্র্ েমার্রুমপ বীর তত্ত্বাবযায়করা নর্উ ইয়মকন  এমে অ্র্ুেহ, োহে এবিং েিংকমল্পর 
োমর্ েত্ন প্রদার্ কমর নেি। এখ্র্ োরা ঘদমশ েহকমী, বনু্ধ এবিং পনরবামরর উদারতা তুমি যরার 
েময় হময়মে। গভর্নর কুওমমার ঘর্তৃমত্ব, নর্উ ইয়মকন র হােপাতামির কমীরা নহউেমর্র মাটিমত দ্রুত 
েুমট এমে েত্ন এবিং জীবর্ বাাঁচামত োহােয করার জর্য। GNYHA তামদর নর্িঃস্বার্ন উদারতা এবিং 
আত্মতযাগমক েযািুট জানর্ময়মে এবিং এই গুরুত্বপূণন নমশমর্ গভর্নমরর োমর্ অ্িংশীদার হমত ঘপমর 
গনবনত।"  
  
"আমরা ঘেখ্ামর্ প্রময়াজর্ ঘেখ্ামর্ োব," বর্উ ইয়কন  বসটি জমু্বে 2,500 এরও ঘিবে বচবকত্সম্বকর 
একটি অবভিাসী ঘর্িৃত্বাধীর্ ঘর্টওয়াকন , SOMOS এর ঘচয়ারমোর্ ে. রামর্ িালাজ িম্বলম্বের্। 
"অ্নভবােী িাক্তাররা প্রনতরক্ষার প্রর্ম িাইমর্ নেমির্ ঘেমহতু COVID-19 নর্উ ইয়মকন র নর্ম্ন-আময়র 
েম্প্রদায়গুনিমক েমেযায় ঘফমিমে এবিং আমরা এই চিমার্ অ্নভজ্ঞতার েন্ধার্গুনি োরা ঘদমশর একই 
েম্প্রদাময়র োমর্ ঘশয়ার কমর ঘর্ওয়ার জর্য বদ্ধপনরকর। আমরা গভর্নর কুওমমা এবিং নর্উ ইয়কন  
ঘেট ঘক েহায়তা করমত প্রস্তুত রময়নে কারণ তারা নহউেমর্র কমনকতন ামদর এবিং োর্ ঘবমের 
শহর ও োমীণ অ্ঞ্চি জমুে োরা িানতমর্া, এনশয়ার্ এবিং আনিকার্ আমমনরকার্ জর্েিংখ্যামক 
পরীক্ষা, েত্ন, স্বাস্থয নশক্ষা এবিং েম্প্রদাময়র েিংস্থার্গুনির োমর্ েিংেুক্ত কমর তামদর েহায়তা কমর। 
SOMOS িাক্তাররা অ্নভবােী েম্প্রদাময়র উপর এবিং কীভামব এই জর্েিংখ্যার অ্মর্ক আমিাচর্া পর 
নকেু নেদ্ধান্ত এবিং পরীক্ষা করা োয় এ নর্ময় COVID-19 এর প্রভাব নর্ময় প্রর্ম জাতীয় গমবষণা 
পনরচাির্া কমরনেমির্ এবিং আমরা প্রনতটি আমমনরকাবােীর ো প্রময়াজর্ তামদর োমর্ েমবনাত্তম 
অ্র্ুশীির্ ঘশয়ার করব।"  



 

 

  
নহউের্ পরীক্ষার োইটগুনি অ্র্যার্য শহর ও ঘেটগুনিমক োরা ঘদমশ COVID-19 েুমদ্ধ েহায়তা 
করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রনতশ্রুনত েুক্ত কমর। ঘোমবার গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 
নর্উ ইয়কন  ঘেট জনজন য়ার আটিািায় ঘটনেিং এবিং কন্ট্রাক্ট ঘট্র্নেিং টিম পাঠামব। 10 জিুাই, গভর্নর 
কুওমমা ঘ াষণা কমরনেমির্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট COVID-19 এর ঔষয ঘরমমিনেনভরমক ঘলানরিায় 
ঘপ্ররণ করমব কারণ ঘেমট আিান্ত বযনক্তরা  পরু্রায় ঘেমে ওঠার ঘক্ষমত্র িোই করমে।  
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