
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বিরাজমার্ COVID-19 বিবিক মহামারী চলাকাম্বল, স্টেম্বের সাজন  স্টহলথম্বকয়ার স্ট াম্বসন 
স্টেচ্ছাম্বসিক বহম্বসম্বি স্ট াগ বিম্বে 40,000 োস্থ্ে কমী র্ামাবিে কম্বরম্বের্ িম্বল স্ট াষণা বিম্বয়ম্বের্ 

গভর্নর কুউম্বমা  
  

6,000-এর অবিক মার্বসক োস্থ্ে স্টেোিার িেবি  ুি হম্বয়ম্বের্ বির্া খরম্বচ অর্লাইর্ মার্বসক 
োস্থ্ে স্টসিািার্ সরিাহ করম্বে - বর্উ ইয়কন িাসী সাক্ষাম্বের সময়সূবচ বর্িনারম্বণর জর্ে কল 

করম্বে োরম্বির্ 1-844-863-9314-এ  
  

স্ট ডাম্বরল সরকারম্বক সরঞ্জাম ও কমীম্বির 'স্টরাবলিং বডপ্লয়ম্বমন্ট' িাস্তিায়ম্বর্র আহ্বার্ জার্াম্বর্া 
হম্বয়ম্বে  

  
NYC সামাবজক িরূম্বের র্ীবেগুম্বলার প্রবে আর্ুগম্বেের অভাি সমািাম্বর্র েবরকল্পর্া করম্বে 
 াম্বে েরীক্ষামূলকভাম্বি অন্তভূন ি আম্বে গাব়ি চলাচম্বলর জর্ে রাস্তাগুম্বলা িন্ধ কম্বর স্টিয়া এিিং 

েথচারীম্বির জর্ে ো উনু্মি করা  
  

সমু্মম্বখ বর্ ুি স্টমবডম্বকল কমীম্বির জর্ে 57th বিম্বের স্ট ার বসজর্স স্টহাম্বেল বির্ামূম্বলে কক্ষ 
স্ট াগার্ স্টিম্বি  

  
PSC ইউটিবলটিসমূহম্বক মূলেিৃবি স্থ্বগে করার বর্ম্বিন ে বিম্বয়ম্বে,  া প্রায় 2 বমবলয়র্ েবরিার ও 

িেিসা প্রবেষ্ঠার্ম্বক ত্রাণ সরিরাহ করম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 5,146টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিে করা হম্বয়ম্বে -  া স্টেেিোেী 

স্টমাে আক্রাম্বন্তর সিংখোম্বক 30,811-স্টে উন্নীে কম্বর; র্েুর্  ের্াসমূহ 36 টি কাউবন্টম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুউমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে চলমার্ কমরার্াভাইরাস ডিডজজ 2019 
(Coronavirus disease 2019, COVID-19) বৈডিক মহামারীর মামে ঘেমের সাজন  ঘহলথমকয়ার 
ঘ ামসন ঘেচ্ছামসৈক ডহমসমৈ অ্ংশগ্রহণ করমে অ্ৈসরপ্রাপ্ত ও ডশক্ষাথীসহ, এখর্ পেনন্ত 40,000 
োস্থমসৈা কমী ডর্েকু্ত হময়মের্, সামমর্র সপ্তাহগুমলামে আরও েকু্ত হমৈর্ ৈমল আশা করা হমচ্ছ। 
অ্ডেডরক্তভামৈ, ডর্খরচায় অ্র্লাইর্ মার্ডসক োস্থযমসৈা সরৈরাহ করমে 6,000-এরও ঘৈডশ 



 

 

মার্ডসক োস্থয ঘপশাদারগণ ঘোগদার্ কমরমের্। ডর্উ ইয়কন ৈাসীরা খরচ োড়াই সাক্ষামের সময়সডূচ 
ডর্র্নারমণর জর্য কল করমে পারমৈর্ ঘেমের ৈাোয়মর্ 1-844-863-9314-এ।  
  
গভর্নর কুউমমা আরও ঘ াষণা কমরডেমলর্ ঘে সামাডজক দরূমের ডর্য়মসমূমহর প্রডে আর্ুগমেযর 
অ্ভাৈ ঘমাকামৈলায় র্গরীর পডরকল্পর্ার অ্ংশ ডহসামৈ ডর্উ ইয়কন  ডসটি োর্ৈাহমর্র জর্য সড়কসমূহ 
পরীক্ষামূলকভামৈ ৈন্ধ করমৈ এৈং ঘসগুমলা পথচারীমদর জর্য উন্মকু্ত কমর ঘদয়া হমৈ। এই 
পডরকল্পর্ার অ্ংশ ডহসামৈ, গভর্নর একটি ভলান্টাডর ঘেগ্রাউন্ড ঘসাশযাল ঘির্ডসটি ঘপ্রামোকল বেডর 
করমের্ ো ৈামেেৈমলর মমো  ডর্ষ্ঠো েুক্ত ডিড়াসমূহমক ডর্ডষদ্ধ কমর।  
  
গভর্নর একই সামথ সমগ্র ঘদমশ সীডমে পডরমামণ সরৈরাহ করার পডরৈমেন উচ্চ সংখযক ইডেৈাচক 
COVID-19 আিামন্তর  ের্া আমে এমর্ হেস্পমে অ্ঞ্চমলর জরুডর চাডহদা সমার্ামর্র জর্য সরঞ্জাম 
ও কমীমদর একটি "ঘরাডলং ডিেয়মমন্ট" কােনকর করার জর্যও ঘ িামরল সরকারমক আহ্বার্ 
জার্ার্। এই র্কশার অ্ংশ ডহসামৈ, গভর্নর ডর্উ ইয়কন  ঘেমের হাসপাোমল ঘরাগী ভডেন র সংখযা 
হ্রাস শুরু হওয়ার সামথ সামথ ঘদশজমুড় পরৈেী হেস্পেগুমলামে রসদ ও সরঞ্জামাডদ এৈং প্রেুডক্তগে 
সহায়ো ৈযডক্তগেভামৈ ৈযৈস্থাপর্ার প্রডেশ্রুডে ডদময়মের্।  
  
োোড়া গভর্নর ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মযার্হােমর্র 57th ডিমের (57th street) ঘ ার ডসজর্স 
ঘহামেল (Four Seasons Hotel) এমর্ কময়কটি ঘহামেমলর মমর্য প্রথম ো এই সংকমের মূহুমেন  
র্াসন, িাক্তার এৈং ডচডকৎসা কমীমদর জর্য আৈাসর্ ডহসামৈ োমদর  যাডসডলটি প্রদার্ কমর। 350টি 
কামরা ডৈডশষ্ট ঘহামেলটি ৈেন মামর্ কমরার্ভাইরাস প্রাদভুন ামৈর প্রডে প্রডেডিয়ায় কমনরে ডচডকৎসা 
কমীমদর জর্য ডৈর্ামূমলয ঘসৈা সরৈরাহ করমৈ।  
  
"ডর্উ ইয়কন  হল কযার্াডর ইর্ দযা ঘকাল মাইর্ - আমামদর ঘেমে সৈমচময় ঘৈডশ ইডেৈাচক 
আিামন্তর সংখযা রময়মে এৈং সরঞ্জাম ও কমীমদর জর্য সৈমচময় জরুডর প্রময়াজর্ আমে 
এখামর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা পডরডস্থডেমক োভাডৈক করমে এৈং সংিমমণর হারমক 
র্ীর করার জর্য েথাসার্য ঘচষ্টা কমর োডচ্ছ োমে হাসপাোমল ভডেন র জর্য আগে ঘরাগীর চাপ 
আমামদর োস্থযমসৈা ৈযৈস্থামক আচ্ছন্ন করমে র্া পামর। হাজার হাজার ডর্উ ইয়কন ৈাসী ডর্িঃোথনভামৈ 
আমামদর সাজন  ঘহলথমকয়ার ঘ ামসনর অ্ংশ হমে এৈং হাসপাোমলর ঘরাগীর স্ফীডে সামলামর্ার 
ক্ষমোয় সমথনর্ করার জর্য ঘেচ্ছামসৈী ডহমসমৈ কাজ কমরমে, েমৈ আমামদর এখর্ আরও 
ঘভডন্টমলের (ventilators) এৈং আরও হাসপাোল শেযার দরকার এৈং ঘসগুমলা ঘপমে আমামদর 
ঘ িামরল সরকামরর সহায়ো প্রময়াজর্। ডৈডভন্ন অ্ঞ্চমল ডৈডভন্ন সমময় ডৈডভন্ন ৈিো ঘদখা োয়, 
েমৈ ডর্উ ইয়কন  হল প্রথম এৈং এই ডৈষয়টি পার কমর োওয়ার পমর আমরা আমামদর অ্ডভজ্ঞো 
এৈং রসদ ৈযৈহার কমর অ্র্যার্য রাজযগুমলামক এই বৈডিক মহামারীর ঘমাকামৈলা করমে সাহােয 
করমে পারমৈা।"  
  
গভর্নর কুউমমার ডর্মদনশ অ্র্ুসামর, পাৈডলক সাডভন স কডমশর্ (Public Service Commission, 
PSC) আজ ডর্উ ইয়কন  আমমডরকার্ ওয়াোর (New York American Water, NYAW) ও 
জােীয় ডগ্রি আপমেমের (National Grid upstate) প্রায় 2 ডমডলয়র্ গ্রাহমকর জর্য মূলযৈডৃদ্ধ 



 

 

স্থডগে করার আমদশ অ্র্ুমমাদর্ কমরমে ো 1লা এডপ্রল কােনকর হওয়ার কথা আমে। এটি 
COVID-19 দ্বারা ক্ষডেগ্রস্থ পডরৈার এৈং ৈযৈসা ঘকন্দসমূমহ ত্রাণ সরৈরাহ করমৈ। NYAW'র ৈৃডদ্ধ 
ঘসমেম্বমর কােনকর হমৈ এৈং জােীয় ডগ্রি আপমেমের ৈৃডদ্ধ কােনকর হমৈ জলুাই মামস। এগুমলা 
ডর্উ ইয়কন  রামজযর একমাত্র প্রর্ার্ উপমোডগো ো 1 এডপ্রমল োমদর হার ৈাড়ামর্ার কারমণ 
হময়ডেমলা। পাৈডলক সাডভন স অ্ডর্দপ্তর (Department of Public Service) COVID-19 জর্োস্থয 
ডৈষয়ক জরুডর অ্ৈস্থার কারমণ অ্ৈযাহে চলাচমলর হ্রামসর উপর ডর্ভন র কমর অ্র্যার্য উপমোডগমদর 
মূলযৈৃডদ্ধ ডৈমৈচর্া করমে ৈলমে।  
  
পডরমশমষ, গভর্নর আরও 5,146টি র্মভল কমরার্াভাইরামসর  ের্া ডর্ডিে কমরমের্, ো ডর্উ ইয়কন  
ঘেমে ঘেে রাজজুমুড় ঘমাে আিামন্তর সংখযামক 30,811-ঘে উন্নীে কমর। ঘমাে 30,811 জর্ 
ৈযডক্ত োরা ভাইরামসর জর্য ডর্ডিেভামৈ সর্াক্ত হময়মের্, োমদর ঘভৌগডলক অ্ৈস্থার্ ডর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  
স্টমাে 

ইবেিাচক  
র্েুর্ 

ইবেিাচক  
Albany  152  6  

Allegany  2  0  

Broome  11  2  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  1  1  

Chemung  1  0  

Chenango  3  0  

Clinton  10  2  

Columbia  12  1  

Cortland  2  0  

Delaware  5  2  

Dutchess  153  29  

Erie  122  15  

Essex  4  1  

Franklin  1  1  

Fulton  1  0  

Genesee  2  1  

Greene  4  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  5  1  

Jefferson  2  0  

Livingston  3  0  

Madison  7  2  

Monroe  118  22  



 

 

Montgomery  4  1  

Nassau  3285  416  

Niagara  12  1  

NYC  17856  2952  

Oneida  9  1  

Onondaga  65  5  

Ontario  9  2  

Orange  638  140  

Orleans  2  0  

Oswego  2  0  

Otsego  2  1  

Putnam  84  17  

Rensselaer  31  1  

Rockland  968  297  

Saratoga  64  4  

Schenectady  55  9  

Schoharie  2  1  

St. 
Lawrence  

1  0  

Steuben  8  3  

Suffolk  2260  380  

Sullivan  39  9  

Tioga  1  0  

Tompkins  16  0  

Ulster  65  18  

Warren  2  0  

Washington  4  1  

Wayne  7  1  

Westchester  4691  800  

Wyoming  4  0  

  
###  
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