
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বিরাজমার্ COVID-19 বিবিক মহামারী চলাকাম্বল, গভর্নর কুউম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট অর্ পম্বজর 
(NYS ON PAUSE) কার্নক্রম সমূহ পরির্তী দইু সপ্তাম্বহর জর্ে প্রলবের্ত করার স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
স্টেম্বটর স্টগৌণ কমীম্বদর 15ই এবপ্রল পর্নন্ত আরও দইু সপ্তাম্বহর জর্ে িাবিম্বর্ত স্টেম্বক কাজ করার 

বর্ম্বদন ে স্টদয়া হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র ওম্বয়ডসওেন লোি COVID-19-এর জর্ে র্রু্তর্, কম উদম্বিধী পরীক্ষার পদ্ধবর্ত বর্তবর 
কম্বরম্বে  

  
সু্কলসমূহম্বক স্টড-স্টকয়ার বির্ামূম্বলে আম্বয়াজম্বর্রও অর্ুমবর্ত স্টদয়া হয় বর্িনাহী আম্বদম্বে  

  
গভর্নম্বরর আহ্বাম্বর্ অর্ুসরণ কম্বর ফাম্বমনবস বির্ামূম্বলে স্টহাম স্টডবলভাবর বদম্বর্ত সম্মর্ত হম্বয়ম্বে  

  
স্টেট, অোম্বসেবল বিকার স্টহবে, বসম্বর্টর স্টিইবল, অোম্বসেবলমোর্ স্টিবর্বডম্বটা এিং স্টিাম্বরার 

স্টপ্রবসম্বডন্ট বডয়াজ জবুর্য়ম্বরর সাম্বে অংেীদাবরম্বে, ব্রংম্বে একটি র্রু্তর্ স্টমািাইল স্টটবেং সাইট চালু 
কম্বরম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট আরও 7,195টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বির্ত করা হম্বয়ম্বে - র্া স্টেটিোপী 

স্টমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 59,513-স্টর্ত উন্নীর্ত কম্বর; র্রু্তর্  টর্াসমূহ 44টি কাউবন্টম্বর্ত  
  
  
বিরাজমান কররানাভাইরাস বিবজজ 2019 (COVID-19) বিশ্বিযাপী মহামারীর মারে, গভননর অ্যানু্ড্র 
এম. কুউরমা আজ বনউ ইয়কন  স্টেট অ্ন পরজর (NYS on Pause) সকল কার্নক্রমগুরলা পরির্তী 
দইু সপ্তারহর জনয সম্প্রসাররের স্ট াষো বদরয়রেন। এোড়াও স্টেরটর স্টগৌে কমীরদর 15ই এবিল পর্নন্ত 
আরও দইু সপ্তারহর জনয িাবড়রর্ত স্টেরক কাজ চাবলরয় র্াওয়ার বনরদনশ বদরয়রেন গভননর। এই 
অ্বর্তবরক্ত দইু সপ্তারহর পরর স্টেট পুনরায় মূলযায়ন কররি।  
  
স্বশরীরর উপবির্ত স্টেরক কারজর উপর বনরষধাজ্ঞাগুরলা, র্া বিবভন্ন বনিনাহী আরদরশর মাধযরম িরয়াগ 
করা হরয়রে — 202.3 (স্টরর্াোঁরা ও িার, িযায়ামগার, বিটরনস স্টসন্টার, চলবিত্র স্টিক্ষাগৃহ এিং 
কযাবসরনা); 202.4 (িানীয় সরকাররর কমী, সু্কল বিবিক্ট; গ্রাম বনিনাচন); 202.5 (মল, গে 
বিরনাদনমূলক িযাবসবলটি); 202.6 (সম্ স্টগৌে 50% হ্রাস); 202.7 (নাবপরর্তর স্টদাকান, স্টসলুন, 



 

 

অ্নযানয িযবক্তগর্ত র্ত্ন); 202.8 (বিপাটন রমন্ট অ্ি স্টমাটর স্টভবহকলস (department of motor 
vehicles, DMV)); 202.10 (স্টর্রকারনা আকাররর অ্িরয়াজনীয় সমারিশ); 202.11 (সু্কল 
বিবিরক্টর িন্ধ এবিল 15, 2020 পর্নন্ত) — এবিল 15, 2020 পর্নন্ত স্পষ্টভারি এ জার্তীয় 
বিবধবনরষরধর সমীক্ষা ও পর্নারলাচনা সক্ষম কররর্ত হরি এিং ভবিষযরর্ত বনিনাহী আরদরশর মাধযরম এ 
জার্তীয় স্টকানও বিবধবনরষধ িবধনর্ত করা স্টর্রর্ত পারর।  
  
গভননর কুউরমা আরও স্ট াষো করররেন স্টর্ বনউ ইয়কন  স্টেরটর ওরয়িসওেন লযাি (Wadsworth 
Lab) COVID-19-এর জনয একটি নিয, স্বল্প অ্নবধকারিরিশমূলক পরীক্ষা-বনরীক্ষার িযিিা 
উদ্ভািন করররে। নরু্তন পরীক্ষাটি একজন স্বািযরসিা স্টপশাদাররর উপবিবর্তরর্ত লালার নমুনা এিং 
একটি স্ব-পবরচাবলর্ত সংবক্ষপ্ত অ্নুনাবসক স্টসায়ারির মাধযরম করা হয়। অ্বর্তবরক্তভারি, স্বািযরসিা 
স্টপশাদারগে অ্নয স্টকানও স্বািযরসিা স্টপশাদাররর অ্নপুবিবর্তরর্তই পরীক্ষাটি স্ব-পবরচালনা কররর্ত 
পাররন। এই নরু্তন পরীক্ষাটি স্বািযরসিা কমীরদর িযবক্তগর্ত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম, িা PPE সংরক্ষরে, 
স্বািযরসিা কমীরদর ভাইরারসর সম্ভািয সংস্পরশন আসা হ্রাস কররর্ত এিং স্টেটরক উদরিধী নাবসকা-
গলবিলীয়, িা NP স্টসায়ারির জার্তীয়  াটবর্তর মরধযও বনউ ইয়রকন  র্র্তটা সম্ভি িযবক্তরদর পরীক্ষা 
চাবলরয় স্টর্রর্ত সাহার্য কররি। পূরিন ফু্ল জার্তীয় অ্নযানয শ্বাসর্রের ভাইরাসগুরলার জনয বনরজ বনরজ 
অ্নুনাবসক স্টসায়াি সংগ্রহ সম্পন্ন করা হরয়রে এিং এটি কার্নকর এিং বনরাপদ বহসারি িদবশনর্ত 
হরয়রে এিং লালার নমুনা সংগ্রহ সহজ এিং ক্ষবর্তকর নয়। এই নরু্তন পরীক্ষাটি এক সপ্তারহর মরধযই 
শুরু হরি।  
  
সু্কলসমূহরক স্টি স্টকয়ার বিনা খররচ করার অ্নুমবর্ত বদরয় একটি বনিনাহী আরদরশও জাবর করররেন 
গভননর।  
  
স্টেরটর মখূয িারমনবস স্টচইনগুরলার সারে আরলাচনার পরর, গভননর স্ট াষো করররেন স্টর্ িারমনবসগুরলা 
র্তারদর িযাবসবলটিরর্ত স্টিসবক্রপশরনর জনয দী ন সাবড় কমারর্ত সহায়র্তার জনয বিনামূরলয স্টহাম 
স্টিবলভাবর স্টদওয়ার বিষরয় সম্মর্ত হরয়রে।  
  
"এই ভাইরারসর বিরুরে লড়াই করার জনয এই জাবর্তর এমন স্টকানও স্টেট স্টনই স্টর্টি বনউ ইয়রকন র 
স্টচরয় আরও ভালভারি িস্তুর্ত িা উন্নর্তর্তরভারি সচল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আক্রারন্তর সংখযা 
এখনও শীরষনর বদরক ধািমান এিং নরু্তন, দ্রুর্ত পরীক্ষার বিকাশ এই িক্রররখারক আরও সমরূপর্তাইয় 
আনরর্ত, স্টলারকরদর কারজ বিবররয় আনরর্ত এিং স্বাভাবিক অ্িিায় বিরর আসার স্টক্ষরত্র গুরুত্বপূেন। 
স্টেরটর ওরয়িসওেন লযাি একটি নরু্তন, কম অ্নুিরিশকারী পরীক্ষা তর্তবর করররে র্া আমারদর 
পরীক্ষার ক্ষমর্তা িাড়ারর্ত, পাশাপাবশ আমারদর স্বািযরসিা কমীরদর মূলযিান PPE রক্ষায় সহায়র্তা 
কররি। আমরা এটি পাড় করর র্ারিা কারে আমরা বনউ ইয়কন িাসী - আমরা শবক্তশালী, আমারদর 
তধর্নয ররয়রে এিং আমারদর বিবর্তশীলর্তা আরে। আমারদর একটি পবরকল্পনা ররয়রে, আমরা স্টসই 
পবরকল্পনাটি সম্পাদন করবে এিং আমারদর চলার পরের স্টর্রকারনা িবর্তিন্ধকর্তা আমরা পাড় করর 
এবগরয় র্ারিা।"  
  



 

 

গভননর কুউরমা অ্যারসম্ববল বস্পকার কালন স্টহবে, বসরনটর জামাল স্টিইবল, অ্যারসম্ববলমযান মাইরকল 
স্টিরনবিরটা এিং স্টিাররার স্টিবসরিন্ট রুরিন বিয়াজ জবুনয়ররর সারে অ্ংশীদার হরয় স্ট াষো 
কররবেরলন স্টর্, স্টেট স্টকাঅ্পাররটিভ বসটিরর্ত (Co-Op City) একটি নরু্তন স্টমািাইল স্টটবেং সাইট 
চালু কররে, র্া স্টদরশর মরধয িৃহত্তম গে আিাসন উন্নয়ন (বমরশল লামা)। ব্রংরের এএমবস 
বসরনমার (AMC Cinema) িরিশদ্বারর স্টি প্লাজা মল পাবকন ং লরট (Bay Plaza Mall Parking 
Lot) অ্িবির্ত এই নরু্তন স্টমািাইল স্টটবেং সাইটটি স্টকিল বনরয়ারগর মাধযরম পরীক্ষাগুরলা সরিরাহ 
কররি এিং র্ারা ইবর্তিাচক COVID-19 আক্রারন্তর  বনষ্ঠ সংস্পশন স্টপরয়বেল, স্বািযরসিা কমী এিং 
িেম িবর্তবক্রয়াশীলগে র্ারদর লক্ষে িকাশ পারি এিং র্ারা সম্প্রবর্ত নাবসনংরহারম কা করররেন িা 
দশনন করর এরসরেন র্তারদর COVID-19-এর লক্ষে িকাশ স্টপরল স্টসই সকল উপসবগনক িযবক্তরদর 
অ্গ্রাবধকার স্টদয়া হরি। সাক্ষারর্তর জনয বনবদনষ্ট সময় স্টপরর্ত, বনউ ইয়কন িাসীরা কররানভারাস 
িার্তায়রন 1-888-364-3065 কল কররর্ত পাররন।  
  
পবররশরষ, গভননর আরও 7,195টি নরভল কররানাভাইরাস আক্রারন্তর  টনা বনবির্ত করররেন, র্া 
বনউ ইয়কন  স্টেটজরুড় স্টমাট আক্রারন্তর সংখযা 59,513-এ উন্নীর্ত হরয়রে। স্টমাট 59,513 জন িযবক্ত 
র্ারা ভাইরারসর জনয বনবির্তভারি সনাক্ত হরয়রেন, র্তারদর স্টভৌগবলক অ্িিান বনম্নরূপ:   
  

কাউবন্ট  স্টমাট ইবর্তিাচক  র্রু্তর্ ইবর্তিাচক  
Albany  205  10  

Allegany  6  4  

Broome  29  6  

Cattaraugus  4  3  

Cayuga  2  0  

Chautauqua  5  0  

Chemung  15  3  

Chenango  15  7  

Clinton  13  1  

Columbia  23  1  

Cortland  6  1  

Delaware  8  0  

Dutchess  320  58  

Erie  358  40  

Essex  4  0  

Franklin  6  2  

Fulton  1  0  

Genesee  9  2  

Greene  7  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  10  1  



 

 

Jefferson  7  1  

Lewis  2  2  

Livingston  10  5  

Madison  24  5  

Monroe  219  27  

Montgomery  6  1  

Nassau  6445  908  

Niagara  38  5  

NYC  33768  4002  

Oneida  26  3  

Onondaga  152  23  

Ontario  18  2  

Orange  1247  146  

Orleans  3  0  

Oswego  8  1  

Otsego  10  3  

Putnam  144  13  

Rensselaer  39  1  

Rockland  2209  313  

Saratoga  102  6  

Schenectady  76  4  

Schoharie  5  0  

Schuyler  1  0  

St. Lawrence  12  4  

Steuben  17  4  

Suffolk  5023  885  

Sullivan  88  16  

Tioga  4  0  

Tompkins  52  7  

Ulster  146  18  

Warren  18  5  

Washington  7  1  

Wayne  12  0  

Westchester  8519  644  

Wyoming  8  1  
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