
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

সাভার্ার মময়র ভোর্ আর. জর্সম্বর্র সাম্বে গভর্নর কুওম্বমা ম ৌেভাম্বি, সাভার্া COVID-19 
হটস্পম্বট দইুটি চাচন  মটবটিং সাইট স্থাপর্ করার জর্ে বর্উ ইয়কন  মটম্বট ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
মটম্পল অি মলাবর কবমউবর্টি চাচন  এিিং বকিংডম লাইফ বিবিয়ার্ মফম্বলাবেপ এর সাইটগুবল 

প্রবিবদর্ 500টি প নন্ত মটট প্রদার্ করম্বি  
  

িাবসন্দারা 833-693-6742 র্েম্বর কল কম্বর সাক্ষাৎকাম্বরর মাধ্েম্বম পরীক্ষার সময়সূবচ বর্ধ্নারণ 
করম্বি পারম্বির্  

বর্উ ইয়কন  মটট সাভার্ায় মাস্ক, মফস বেল্ড, লাভস, গাউর্ এিিং হোন্ড সোবর্টাইজার সহ PPE 
পাঠাম্বি  

  
এই ম াষণাটি বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 মরসপন্স টাস্ক মফাসন এিিং সাভার্া মহলে মকয়ার টিম্বমর 
সাম্বে মহামাবর মমাকাম্বিলার জর্ে সম্বিনাত্তম অর্ুেীলম্বর্র একটিসাক্ষাৎকার অর্ুসরণ কম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট জনজন য়ার সাভার্ার COVID-
19 হটস্পটসমূমহ দইুটি চাচন  ঘটনেিং সাইট স্থাপর্ করমে। ঘটম্পল অ্ে ঘলানর কনমউনর্টি চাচন  এেিং 
নকিংডম লাইফ নিনিয়ার্ ঘফমলানিপ এ অ্েনস্থত সাইটগুনল প্রনতনদর্ 500টি পেনন্ত ঘটে প্রদার্ 
করমে। উভয় সাইট অ্তযন্ত প্রভানেত সিংখ্যাল ু কনমউনর্টির মমযয অ্েনস্থত। গভর্নর সাভার্ার 
ঘময়র ভযার্ আর. জর্সর্-II এর সামে আজমকর ঘ াষণা নদময়মের্।  
  
"ঘদমির সেমচময় খ্ারাপ COVID-19 স্পাইক এর সময় েখ্র্ নর্উ ইয়কন  ঘেট লড়াই করনেল 
তখ্র্ ঘদিজমুড় ঘেটগুমলা উদারভামে অ্তযন্ত প্রময়াজর্ীয় রসদ, নরমসাসন এেিং কমী সরেরাহ কমরমে 
এেিং আমরা প্রনতজ্ঞা কমরনেলাম ঘে ঘেমহতু এই ভাইরাস েনড়ময় পড়মত োমক, আমরা সহায়তা 
প্রদার্ করে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘদিজমুড় নসটি ও ঘেটগুনলমক সহায়তা করার জর্য নর্উ 
ইয়কন  ঘেমটর চলমার্ প্রনতশ্রুনতর অ্িংি নহমসমে ঘসই সময় এখ্র্ উপনস্থত, আমরা আর্নিত ঘে 
গুরুত্বপূণন িহর সাভার্ায় অ্তযন্ত প্রভানেত সিংখ্যাল  ুকনমউনর্টির জর্য দইুটি ঘটনেিং সাইট প্রদার্ 
করমত ঘপমরনে এেিং আনম আমামদর হাসপাতামলর অ্িংিীদারমদর যর্যোদ জার্াই এই স্বপ্নমক এমতা 
দ্রুত োস্তমে পনরণত করার জর্য।"  
  
"সাভার্া COVID-19 মহামানর ঘমাকামেলা নেজ্ঞার্মক অ্র্ুসরণ করার সিংকল্প কমরমে, আমামদর 
অ্নেচলতা আজও নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সামে এই ঘরামাঞ্চকর র্তুর্ অ্িংিীদানরমত্বর সামে রময় ঘগমে, 



 

 

ো আমামদর সমামজ পরীক্ষার ক্ষমতা এেিং েযনিগত সুরক্ষামলূক সামগ্রী (Personal Protective 
Equipment, PPE) সরেরাহ েৃনি করমে।"য় মময়র ভোর্ আর. জর্সর্, II িম্বলর্। "এই 
নেধ্বিংসী ভাইরামসর নেরুমি লড়াইময় সহায়তা করার জর্য আনম গভর্নর কুওমমা এেিং তার টিমমর 
কামে কৃতজ্ঞ।"  
  
সাইটগুমলা SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার এেিং র্েনওময়ল ঘহলে ঘেমক দক্ষতা এেিং সম্পদ নর্ময় ততনর 
করা হময়নেল। এোড়াও নর্উ ইয়কন  ঘেট নর্মচর রসদগুনল সরেরাহ করমে:  

• 124,000 সানজন কযাল মাস্ক (50 আিান্ত)  
• 7,500 VTM ঘটে নকট  
• 7,500 গাউর্  
• 11,500 লাভস  
• 7,500 নমনলয়র্ N95 মাস্ক  
• 7,500 ঘফস নিল্ড  
• োইমরামফাম কুলারগুনলর 2.5 পযামলটসমূহ  
• 1,250 গযালর্ হযান্ড সযানর্টাইজার  

  
SOMOS কবমউবর্টি মকয়ার এর মচয়ারমোর্ ও প্রবিষ্ঠািা ড. রমর্ িালাজ িম্বলর্, "গভর্নর 
কুওমমার পামি দাাঁড়ামত ঘপমর, নেমিষ কমর ঘদিজমুড় অ্সহায় কনমউনর্টির মমযয পরীক্ষায় অ্যামেস 
োড়ামর্ার প্রমচষ্টা অ্েযাহত রাখ্মত ঘপমর আমরা গনেনত। নর্উ ইয়কন  নসটির নেনভন্ন জর্মগাষ্ঠীর 
অ্র্র্য চানহদা পূরমণ আমামদর অ্নভজ্ঞতা সাভার্ার প্রমচষ্টার একটি সম্পদ হমে এেিং আমরা এই 
মারাত্মক ঘরামগর নেরুমি লড়াই চানলময় োওয়ায় ঘময়র জর্সমর্র সামে আমামদর অ্িংিীদানরমত্বর 
প্রতযািা করনে।"  
  
এই ঘ াষণার আমগ, গভর্নর কুওমমা এেিং নর্উ ইয়কন  ঘেমটর টিম একটি তেঠমক ঘময়র জর্সর্ 
এেিং সাভার্া স্বাস্থযমসো টিমমর সামে নর্উ ইয়মকন র ঘসরা অ্র্ুিীলর্গুনল ঘিয়ার কমরনেল এেিং দইুটি 
টিমমর মমযয কাজ চলমে।  
  
নর্উ ইয়কন  েনড়ময় পড়া এেিং জীের্ োাঁচামর্ার জর্য একটি েযাপক ঘকৌিল অ্েলম্বর্ ও োস্তোয়র্ 
কমরমে এেিং ঘেট সরকার ঘদিজমুড় অ্র্যার্য নসটি ও ঘেমটর সামে এই ঘকৌিল ঘিয়ার কমরমে। 
এই ঘকৌিমলর মমযয রময়মে:  

• পরীক্ষা-নর্রীক্ষা  
• খ্ুাঁমজ ঘের করা  
• হাসপাতামলর যারণক্ষমতা  
• PPE এেিং নচনকৎসা সরঞ্জাম  
• কমী  
• আঞ্চনলক সমন্বয় (প্রনতমেনি ঘেটগুনলর সামে)  



 

 

• মাস্ক ও সামানজক দরূত্ব  
• পেনায়িমম, ঘডটা চানলত পুর্রায় ঘখ্ালা  

  
সাভার্া পরীক্ষার সাইটগুনল অ্র্যার্য নসটি ও ঘেটগুনলমক ঘদিজমুড় COVID-19 েুমি সহায়তা 
করার জর্য নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রনতশ্রুনত েুি কমর। গত েৃহস্পনতোর, গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 
ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘটোমসর নহউেমর্ COVID-19 হটস্পটসমূমহ দইুটি চাচন  
ঘটনেিং সাইট স্থাপর্ কমরমে। 13 জলুাই, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  
ঘেট জনজন য়ার আটলান্টায় ঘটনেিং এেিং কন্ট্রাক্ট ঘেনসিং টিম পাঠামে। 10 জলুাই, গভর্নর কুওমমা 
ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট ঘলানরডায় COVID-19 এর ওষুয ঘরমনডনসনভয়ার 
(Remdesivir) পাঠামে কারণ ঘেমট আিান্ত েযনিরা পুর্রায় ঘসমর ওঠার ঘক্ষমে লড়াই করমে।  
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