
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা জবজন যার সাভার্ার উম্বেম্বেে রওর্া হম্বযম্বের্ COVID-19 এর বিরুম্বে লডাইম্বয 
েহরম্বক সাহায্ে করার জর্ে  

  
গভর্নর NYS ডেবলম্বগের্, সাভার্ার ডমযর ভোর্ আর. জর্সর্ এিং সাভার্া ডহল্থ ডকযার 

(Savannah Health Care) টিম্বমর সাম্বথ ডগালম্বেবিল বিঠক করম্বির্ এই বিশ্বিোপী মহামারীর 
সাম্বথ ডমাকাম্বিলার জর্ে সম্বিনাত্তম অর্ুেীলর্ সম্পম্বকন   

  
গভর্নর কুওম্বমা: "আবম িম্বলবেলাম, য্খর্ আবম ডোে এিং স্বাস্থ্েিার্ বেলাম, য্খর্ আমরা 
আমাম্বের বেখর প্র কম্বর য্াি, তখর্ আমরা য্াম্বের সাহায্ে প্রম্বযাজর্, এিং য্া বকেু প্রম্বযাজর্, 
তার জর্ে তাম্বের পাম্বে থাকম্বিা। আবম িম্বলবে আবম িেবিগতভাম্বি গাবড চালাম্বিা এিং তাম্বের 

সাহায্ে করম্বিা। এিং আিার, এো বেল ভবিষ্েম্বতর জর্ে একো প্রবতশ্রুবত য্া আবম বর্উ 
ইযকন িাসীম্বের পক্ষ ডথম্বক বেম্বযবে এিং আমরা এোম্বক সম্মার্ জার্াম্বিা।"  

  
কুওম্বমা: "ডেোম্বরল সরকার এখম্বর্া এই ভাইরাস সম্পম্বকন  অস্বীকার করম্বে। এো এখম্বর্া বিজ্ঞার্ 
অর্ুসরণ করম্বত অস্বীকার করম্বে। এো এখম্বর্া মম্বর্ কম্বর রাজর্ীবত কম্বর এই ভাইরাসম্বক হারাম্বর্া 
য্াম্বি। আর আবম প্রথম বের্ ডথম্বকই ডপ্রবসম্বেন্টম্বক িম্বলবে, এই ভাইরাস রাজর্ীবতর প্রবত সাডা 

ডেয র্া। এো বর্য্নাতম্বর্র জিাি ডেয র্া। এো কথায সাডা ডেয র্া। অস্বীকার করম্বল এো সাডা 
ডেয র্া। এো বিজ্ঞাম্বর্র বিষ্য। আমরা বর্উ ইযম্বকন  বক কম্বরবে? আমরা এো বিজ্ঞার্ বহম্বসম্বি 
কম্বরবে। আমরা এো পবরসংখোম্বর্র বভবত্তম্বত পবরচালর্া কম্বরবে। আমরা ডেোর বভবত্তম্বত এো 
কম্বরবে, আমরা আজ ডমযর ভোর্ জর্সর্ এিং তার েম্বলর সাম্বথ ডেখা করম্বত য্াবি, আবম 

ডমযম্বরর সাম্বথ কথা িলবে। এিং আমরা জবজন যার সাভার্াম্বত য্াম্বিা - আমরা তাম্বের িলম্বিা 
আমরা বক কম্বরবে এিং তাম্বের পরীক্ষামূলক ডপ্রাগ্রাম, ডেবসং ডপ্রাগ্রাম্বমর মাধ্েম্বম সাহায্ে করি। 
আমরা হাজার হাজার PPE বর্ম্বয আসবে এিং আমাম্বের কাে ডথম্বক তাম্বের য্া প্রম্বযাজর্ তা তারা 

পাম্বির্।"  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং NY এর COVID-19 টাস্ক ফ ার্ন আজ জর্জন য়া র্াভার্ার জর্য 
যাত্রা কমরমের্ COVID-19 এর র্বরুমে লড়াইময় শহরটিমক র্াহাযয করার জর্য ফযমহতু ফর্খামর্ 
পর্জটিভ ফকর্ এবং হার্পাতামল ভর্তন  হওয়ার র্ংখযা ফবমড় উঠমে। র্াভার্ামত গভর্নর একটি ফগাল 
ফটর্বল ববঠমকর আময়াজর্ করমবর্ র্র্উইয়কন  ফেমটর ফের্লমগশর্, ফময়র ভযার্ আর. জর্র্র্ এবং 
র্াভার্া ফহল্থ ফকয়ার (Savannah Health Care) টিমমর র্ামথ এই র্বশযবযাপী মহামার্রর র্ামথ 



 

 

লড়াই করার ফর্রা অ্র্ুর্শলর্গুর্ল এবং কন্ট্যাক্ট ফের্র্ং পর্রচালর্া র্র্ময় আমলাচর্া করমত। গভর্নর 
কুওমমা আজ র্ন্ধ্যায় অ্যালমবর্র্মত র্ রমবর্।  
  
র্র্উ ইয়কন  ফের্লমগশমর্র র্দর্যমদর মমযয আমের্:  

• ফমর্লর্া র্েমরাজা, গভর্নমরর ফর্মেটার্র  
• রবাটন  মরু্জকা, ফেমটর বামজট পর্রচালক  
• ফেটইউর্র্ভার্র্নটি অ্  র্র্উইয়কন  (SUNY) এম্পায়ার ফেট কমলমজর (SUNY Empire 

State College) ফের্র্মেন্ট্ র্জম মযালাোর্  
• গযামরথ ফরাের্, NYS র্েপামমন ন্ট্ অ্  র্ র্ার্িয়াল র্ার্ভন মর্মর্র (NYS Department of 

Financial Services) ফেপুটি র্ুপার্রমন্ট্মেন্ট্, COVID-19 টাস্ক ফ ামর্নর র্দর্য  
• লযার্র ফর্ায়াটন জ, গভর্নমরর োক্তর্ র্চীব, COVID-19 টাস্ক ফ ামর্নর র্দর্য  
• র্লজা র্পমর্া, NYS র্েপাটন মমন্ট্ অ্  ফহলমথর (NYS Department of Health) 

একমজর্কউটিভ ফেপুটি কর্মশর্ার  
• এেগার র্যান্ট্ার্ামক োউর্মেট র্রর্জওর্াল অ্যাম য়ামর্নর পর্রচালক।  

  
"যখর্ আমরা র্র্উ ইয়মকন  এই ভাইরার্ র্র্ময় আমামদর র্বমচময় খারাপ র্মময় র্েলাম, তখর্ র্ারা 
ফদশ ফথমক ফেচ্ছামর্বকরা এই ভয়াবহ ফরামগর র্বরুমে লড়াইময় র্াহাযয করমত আমামদর কামে 
আমর্র্, এবং এখর্ আমরা যখর্ আমামদর র্শখর পার কমর ফগর্ে, আমরা ফয ফকার্ শহর বা 
রাজযমক তামদর েময়াজর্ীয় র্াহাযয েদার্ করমত েস্তুত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর 
ফ োমরল র্রকার এখমর্া এই ভাইরার্ র্ম্পমকন  অ্েীকার করমে এবং পাাঁচ মার্ পমরও এই ফদশটি 
এর ফমাকামবলা করার জর্য পুমরাপরু্র অ্েস্তুত - আর্ম অ্র্যার্য রাজয এবং ফময়র এবং গভর্নরমদর 
র্ামথ কথা বলর্ে এবং তামদর এখমর্া পরীক্ষা, ফের্র্ং ফোগ্রাম বা PPE ফর্ই। আমরা আজ জর্জন য়ার 
র্াভার্ামত ফময়র ভযার্ জর্র্র্ এবং তার দমলর র্ামথ র্াক্ষাৎ করমত যার্চ্ছ, আমরা তামদর বলমবা 
আমরা র্ক কমরর্ে, আমরা তামদর পরীক্ষা এবং ফের্র্ং ফোগ্রাম র্র্ময় র্াহাযয করব, আমরা হাজার 
হাজার PPE র্র্ময় আর্মবা এবং তারা আমামদর কাে ফথমক যা চাইমব তা তারা পামবর্।"  
  
র্র্উ ইয়কন  ফেট অ্র্যার্য শহর এবং রাজযগুর্লমক ফদশবযাপী COVID-19 এর র্বরুমে লড়াই করমত 
র্াহাযয করমত ের্তশ্রুর্তবে। গত বৃহস্পর্তবার, গভর্নর কুওমমা ফ াষণা কমরর্ ফয র্র্উ ইয়কন  ফেট 
ফটক্সামর্র র্হউেমর্, দটুি চাচন  ফটর্েং র্াইট ের্তষ্ঠা কমরমে COVID-19 হটস্পটগুর্লমত। 13 জলুাই, 
গভর্নর কুওমমা ফ াষণা কমরর্ ফয র্র্উ ইয়কন  ফেট জর্জন য়ার আটলান্ট্ায় পরীক্ষার এবং কন্ট্যাক্ট 
ফের্র্মের দল পাঠামব। 10 জলুাই, গভর্নর কুওমমা ফ াষণা কমরর্েমলর্ ফয র্র্উ ইয়কন  ফেট 
COVID-19 এর ঔষয ফরমমের্র্র্ভর ফলার্রোয় ফেরণ করমব কারণ ফর্ই রাজয আোন্ত বযর্ক্তমদর 
ফকমর্র র্ংখযা ফবমড় ওঠার অ্র্ভজ্ঞতা করমের্।  
  

###  
  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-establishes-two-church-testing-sites-houston-covid-19
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-will-deploy-testing-and-contact-tracing-teams-atlanta
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-state-send-covid-19-medication-remdesivir-florida
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