অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/6/2020

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িং-এ, গভর্ন র কুউম্বমা আরও 11টি ঘটর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ - যা
স্টেট জুম্বে স্টমাট সিংখ্োম্বক 44-এ উন্নীত কম্বর

র্তু র্ ঘটর্ায় ওম্বয়েম্বেোর কাউবিম্বত 8 জর্ এিিং র্াসাও কাউবিম্বত 3 জর্ অন্তভুন ক্ত
ভ্রমণ এম্বজিগণ এিিং ভ্রমণ িীমাদার্কারীগণ বর্উ ইয়কন স্টেম্বট 'কোম্বেল র এবর্ বরজর্' ভ্রমণ
র্ীবত প্রদার্ করম্বির্ িম্বল স্টঘাষণা করা হম্বয়ম্বে - েয়টি বিশ্বিোপী এিিং জাতীয় িীমা সিংস্থাসমূহ
ভ্রমণকারীম্বদর কভাম্বরজ প্রদাম্বর্র জর্ে সম্মত হম্বয়ম্বে
র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাম্বসর প্রাদুভনাি পযন ম্বিক্ষণ করম্বত ও প্রবতবিয়া জার্াম্বত NYS ইিারএম্বজবে
টাস্ক স্ট াসন স্থার্ীয় সরকার এিিং স্বাস্থেম্বসিা অিংেীদারম্বদর সাম্বে সমন্বয় অিোহত স্টরম্বখ্ম্বে

নভেল কভরোনোেোইরোস ননভে এক নিন িং-এ, গেননর অ্যোন্ড্রু এম. কুউভমো আজ আরও 11টি নভেল
কভরোনোেোইরোভসর ঘটনো নননিত কভরভেন, যো স্টেটব্যোপী স্টমোট নননিত ঘটনোর সিংখ্যো 44-এ উন্নীত
কভর। আজ সকোল স্টেভক নিনিত নতু ন ঘটনোর মভযয, আটটি ওভেেভিেোর কোউনিভত এব্িং নতনটি
নোসোউ কোউনিভত অ্ব্নিত।
স্টমোট 44 জন ব্যনি যোরো েোইরোভসর জনয নননিতেোভব্ সনোি হভেভেন, তোভের স্টেৌগনলক অ্ব্িোন
ননম্নরূপ:
•
•
•
•

নোসোউ কোউনি: 4
রকলযোন্ড কোউনি: 2
ননউ ইেকন নসটি: 4
ওভেেভিেোর কোউনি: 34

অ্নযকন্তু, গেননর ভ্রমণ ব্ীমোেোনকোরী সিংিোসমূহ এব্িং ভ্রমণ এভজিগণ ননউ ইেভকন র ব্োনসন্দোভের এব্িং
ব্যব্সোেীভের ভ্রমণ পনরকল্পনো করোর সমে কেোভরজ ক্রভের সুভযোগ স্টেভব্ ব্ভল স্টঘোষণো কভরনেভলন যো
তোভের কভরোনোেোইরোস নিনজজ 2019 (COVID-19) সম্পনকন ত কোরণসমূহ সহ স্টয স্টকোনও কোরভণ
ভ্রমণ ব্োনতল করোর সুভযোগ স্টেে।

"আনম প্রনতনেন ব্লনে স্টয নভেল কভরোনোেোইরোভসর নননিত ঘটনোর সিংখ্যো ব্োড়ভত েোকভব্ এব্িং
আমরো আমোভের পরীক্ষো-ননরীক্ষোর ক্ষমতো ব্োড়োভনোর সোভে সোভে আমরো স্টকব্লমোত্র এই সিংখ্যোটির
ব্ৃনি স্টেখ্ব্," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো আরও স্টব্নি স্টলোকভক পরীক্ষো করভত এব্িং সন্ধোন
করভত িোই যোরো পনজটিে লো ল স্টেখ্োভেন কোরণ এেোভব্ই একটি স্টরোভগর প্রোেুেনোব্ভক েমন করো
স্টযভত পোভর - সিংক্রোনমত ব্যনিভক খ্ুুঁভজ স্টব্র করো, তোভেরভক পৃেকীকরভণর ব্যব্িো করো এব্িং
সিংক্রমভণর হোর হ্রোস করো। একই সোভে আমরো িোই ননউ ইেকন ব্োসীরো তোভের েু টির পনরকল্পনো এব্িং
অ্নযোনয ভ্রমণসহ তোভের প্রনতনেভনর জীব্নযোত্রোর িোনলভে যোভব্ এব্িং এই পেভক্ষপটি তোভের এমন
একটি সমভে এমন সুভযোগ স্টেভব্ যখ্ন কভরোনোেোইরোভসর েনব্ষযভতর স্টেৌগনলক প্রেোব্ সম্পভকন এখ্নও
অ্ননিেতো নব্েযমোন।"
াইর্োবেয়াল সাবভনম্বসম্বসর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বেি বলন্ডা এ. স্টলসওম্বয়ল িম্বলর্, "এই পেভক্ষভপর মোযযভম,
ননউ ইেকন স্টেট প্রেিনন করভে স্টয সরকোর এই ক্রমপনরব্নতন ত পনরনিনতর মযয নেভে মোনুষভক পে
স্টেখ্োভত সহোেতো এব্িং এর েূ নমকো পোলন করভত পোভর যোভত তোরো তোভের দেননন্দন জীব্ন এব্িং
ননতযকোযনসূনি ননভে এনগভে স্টযভত পোভর। আমরো নননিত করভত িোই স্টয ভ্রমণকোরী এব্িং ব্যব্সো
মোনলকভেরভক এই সমভে ভ্রমভণর ব্যব্িো করোর কোরভণ সঠিক তেয নেভে এব্িং নকেু টো স্বনিেোন করো
হভেভে।"
বর্উ ইয়কন স্টেম্বট 'কোম্বেল র এবর্ বরজর্' ভ্রমণ র্ীবতসমূহ
আনেনক পনরভষব্ো অ্নযেপ্তর (Department of Financial Services, DFS) ননভেন নিকো জোনর কভরভে
ননউ ইেকন স্টেভট এই জোতীে নীনতগভলো উপলেয নে ব্ভল DFS'র স্টেোিোভের অ্নেভযোগ পোওেোর
পভর ভ্রমণ এভজি এব্িং ভ্রমণ ব্ীমোেোনকোরীভের এই যরভণর কেোভরজ সরব্রোহ করোর এখ্নতেোর েোন
কভর। এই নতু ন পেভক্ষপটি ননউ ইেভকন র ব্যব্সো এব্িং ব্োনসন্দোভের আশ্বোস প্রেোভনর জনয নকিো করো
হভেভে যোরো পনরকল্পনো করভত িোইভেন এমন িোভন ভ্রমভণর যো COVID-19-এর কোরভণ ভ্রমণ
উপভেভির ব্নহেূন ত।
েেটি দব্নশ্বক এব্িং জোতীে ব্ীমো সিংিো ভ্রমণকোরীভের "কযোভেল র এনন নরজন" কেোভরজ সরব্রোহ
করভত সম্মত হভেভে, যোর মভযয আভে: আনলেোঞ্জ (Allianz), নযোিনওেোইি (Nationwide), েোর
ইনভিমননটি (Starr Indemnity), ব্োকন িোেোর (Berkshire), ক্রোম অ্যোন্ড েনোর (Crum &
Forster), এব্িং জুনরখ্ (Zurich)।
অ্ভনক দব্নিষ্ট্যসূিক ভ্রমণ ব্ীমো কমনপন্থো COVID-19-এর কোরভণ ভ্রমভণ ব্োুঁযো ব্োযো ব্ো ব্োনতল
করোভক অ্ন্তেূন ি কভর নো কোরণ এ জোতীে আেিন নীনত সোযোরণত মহোমোরী, পৃনেব্ীব্যোনপ স্টরোগ ব্ো
অ্নুরূপ জনস্বোভিযর ঘটনোর জনয কেোভরজ ব্োে স্টেে নো। লস্বরূপ, COVID-19-এর প্রোেুেনোভব্র
সোভে সম্পনকন ত, "কযোভেল র এনন নরজন" নীনতমোলোর প্রোপযতো সম্পভকন আগ্রহ ব্োড়ভে।
স্টব্োযগমযেোভব্, অ্ভনক ভ্রমণকোরী ভ্রমণ ব্ুনকিং করোর সমে COVID-19-এর সম্ভোব্য নব্িোর এব্িং
প্রেোভব্র উপর ননেন র কভর েনব্ষযভত পনরকল্পনো ব্োনতল করোর অ্নযকোর যভর রোখ্ভত িোন। এখ্ন
পযনন্ত, "কযোভেল র এনন নরজন" কেোভরজ ননউ ইেকন স্টেভট অ্নুপলেয।

DFS আজ ভ্রমণ এভজিগণ এব্িং ভ্রমণ ব্ীমোেোনকোরীগভণর উভেভিয একটি ননভেন নিকো পত্র জোনর
কভরভে যো 10 ব্েভররও স্টব্নি আভগ জোনর করো ননভেন নিকোব্লীভক স্পষ্ট্ ও প্রনতিোপন কভর স্টযটির
কোরভণ ননউ ইেকন স্টেভট "কযোভেল র এনন নরজন" নীনতমোলো সরব্রোহ করো হভে নো ব্ভল
স্টেোিোভের অ্নেভযোগ উভেভে। লস্বরূপ, ভ্রমণ ব্ীমো সিংিো এব্িং ভ্রমণ এভজিভের পরোমিন স্টেওেো
হভেভে স্টয তোরো ননউ ইেকন ব্োসী এব্িং ব্যব্সো প্রনতষ্ঠোভনর কোভে এ জোতীে নীনত নব্নক্র করভত সক্ষম,
যো আজ স্টেভক কোযনকর হভব্। DFS-এর ননভেন নিকো জোনোে স্টয "কযোভেল র এনন নরজন"
নীনতগুভলো আেিন ভ্রমণ ব্ীমো স্টেভক আলোেো এব্িং ননউ ইেকন স্টেট ব্ীমো আইন অ্নুসোভর তো একভত্র
নব্নক্র করো উনিত নে।
"কযোভেল র এনন নরজন" কেোভরভজর হোরসমূহ আেিন ভ্রমণ ব্ীমোগুনলর তু লনোে যভেষ্ট্ পনরমোভণ
স্টব্নি এব্িং ভ্রমণ ব্োনতল হওেোর কোরভণ সোযোরণত যোত্রীভের ব্যে 75 িতোিংি পযনন্ত স্ট রভতর
অ্নুমনত স্টেে।
DFS ননউ ইেকন স্টেভট ভ্রমণ ব্ীমোেোনকোরীভের তোভের নীনতগুনল নকভনভে এমন ব্যনি এব্িং
ব্যব্সোভের কোভে সনক্রেেোভব্ স্টযোগোভযোগ করোর জনয ননভেন িনো নেভেনেল নক অ্ন্তেূন ি আভে তো
জোনোভনোর জনয।
গেননর ননউ ইেভকন র ব্োনসন্দো এব্িং ব্যব্সোেীভের স্টরোগ ননেন্ত্রণ ও প্রনতভরোয স্টকভের (Center for
Disease Control and Prevention) ট্রোভেল স্টহলে স্টনোটিিগুভলোভত (Travel Health Notices)
গেীর মভনোভযোগ স্টেওেোর আহ্বোন জোননভেভেন, যো জনস্বোভিযর ঘটনোব্লী এব্িং স্টরোগজননত সিংক্রমভণর
কোরভণ আভমনরকোনভের নননেন ষ্ট্ জোেগোে ভ্রমণ এড়োভত সতকন কভর নেভেভে। এটি এখ্োভন উপলেয:
https://wwwnc.cdc.gov/travel/notices।
কভরোনোেোইরোস নিনজজ 2019 (COVID-19) ননভে ননউ ইেকন স্টেভটর প্রনতনক্রেো সম্পনকন ত আরও
তেয পোওেো যোভব্ এখ্োভন: https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/coronavirus/।
"কযোভেল র এনন নরজন" সম্পনকন ত অ্নেভযোগ ব্ো প্রশ্ন েোকভল ননউ ইেকন ব্োসীভের স্টযোগোভযোগ করো
উনিত: www.dfs.ny.gov/complaint।
অ্নুনলনপ পড়ুন DFS ব্ীমো ননভেন নিকো পভত্রর।
আজ নেভনর শুরুভত, গেননর স্টঘোষণো কভরনেভলন স্টয একটি ননউ ইেকন ইিোরএভজনে টোস্ক স্ট োসন
নভেল কভরোনেোইরোভসর প্রভকোপ পযনভব্ক্ষণ করভত ও প্রনতনক্রেো জোনোভত িোনীে সরকোর এব্িং
স্বোিযভসব্ো অ্িংিীেোরভের সোভে সমন্বে অ্ব্যোহত স্টরভখ্ভে। টোস্ক স্ট োভসনর সেসযভের মভযয রভেভেন:
•
•
•
•
•

আনেনক পনরভষব্ো অ্নযেপ্তভরর (Department of Financial Services), অ্যীক্ষক, নলন্ডো
স্টলসওভেল
স্বোিয নব্েোভগর (Department of Health), কনমিনোর, িো. হোওেোিন জুকোর
স্টমনলসো নিভরোজো, গেননভরর স্টসভক্রটোনর
নব্ভিষ আইন উপভেষ্ট্ো, স্টব্ে গোরনে
আনেনক পনরভষব্ো অ্নযেপ্তভরর, উপ-অ্যীক্ষক, গযোভরে স্টরোিস

•
•
•
•
•
•
•
•
•

অ্েননননতক উন্নেন উপ-সনিব্, সোইভমোননিো সুভব্োটিক
স্টেট নক্রেোপ্রণোলী ও অ্ব্কোেোভমোর (State Operations and Infrastructure) পনরিোলক,
স্টকনল কোনমিংস
জরুরী ব্যব্িোপনো পনরিোলক, মোইভকল স্টকোনপ
স্টহোমলযোন্ড সুরক্ষো এব্িং জরুরী পনরভষব্ো নব্েোভগর (Division of Homeland Security and
Emergency Services), কনমিনোর, পযোনট্রক মোরন
সোযোরণ পনরভষব্ো অ্ন ভসর (Office of General Services), কনমিনোর, স্টরোঅ্যোন
স্টিসটিভটো
স্টমভট্রোপনলটন ট্রোেভপোটন অ্ভেোনরটির (Metropolitan Transportation Authority, MTA),
সেোপনত এব্িং প্রযোন ননব্নোহী কমনকতন ো, পযোট স্ট োনে
ননউ ইেকন এব্িং ননউ জোনসনর স্টপোটন অ্ভেোনরটির (Port Authority of New York and New
Jersey), ননব্নোহী পনরিোলক, নরক কটন
নিক্ষো নব্ষেক উপ-সনিব্, িযোন ু লোর
ব্োভজভটর নব্েোভগর (Division of Budget), উপ পনরিোলক, সযোন্ড্রো নব্টি
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