
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বরম্বেম্বর্রর্ 
(REGENERON) বির্ামূম্বলে রাম্বেের ের্ে 500,000 ঘেস্ট বকে তৈবর করম্বে  

  
কবর্নিং (Corning) 100,000 টিউি দার্ কম্বরম্বে এিিং কম খরম্বচ 500,000 টিউি প্রদার্ কম্বরম্বে এিিং 
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বে পবরিহর্ ত্বরাবিৈ কম্বরম্বে; বপউবরোর্ (Puritan) ঘস্টেম্বক ঘমবিকোল ঘ ায়াি 

বিবি কম্বরম্বে  
  

ঘ াষণা করা হম্বয়ম্বে ঘে বর্উইয়কন  েহম্বরর ঘখলার মাঠগুবল  ামাবেক দরূম্বত্বর ঘপ্রাম্বোকম্বলর প্রবৈ 
আর্ুগৈে র্া থাকার কারম্বর্ িন্ধ করা হম্বি; ঘখালা োয়গাগুবল ঘখালা থাকম্বি  

  
র্ৈুর্ PSAৈথে প্রদার্ কম্বর বকভাম্বি ঘিকারত্ব  ুবিযার ের্ে আম্বিদর্ করম্বৈ হম্বি, আশ্বা  প্রদার্ 
কম্বর বর্উ ইয়কন িা ীম্বদর ঘে ৈারা ৈাম্বদর  ম্পণূন  ুবিযা মূহগুবল পাম্বির্ এমর্ বক েবদ ফাইবলিং 

করায় ঘদবর হয় ৈাহম্বলও  
  

র্ৈুর্ ইয়কন িা ীম্বদর অর্লাইম্বর্, ঘফাম্বর্ িা িাকম্বোম্বগ 2020 মাবকন র্ ঘ ন্সা   ম্পণূন করার কথা 
মম্বর্ কবরম্বয় ঘদয়  

  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বে আরও 7,917টি কম্বরার্াভাইরাম্ব র  ের্া বর্বিৈ কম্বর - ো রােেিোপী ঘমাে 

আিাম্বের  িংখোম্বক 83,712-ঘৈ বর্ম্বয় আম্ব  42 কাউবিম্বৈ র্ৈুর্  ের্ার  িংখো  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, নর্উইয়কন  নভনিক নরমজর্ামরর্ ফামনানিউটিকযালি 
িারা ঘেমে ঘেস্ট নকে ও ঘিায়ামের  ােনির মমযয, নের্ামূমলয এই রামজযর জর্য 500,000 ঘেস্ট 
নকে তিনর করমে। ঘিামোর রামজযর প্রথম ঘেস্ট নকমের েযাচ নেনল করা হয় এেং রাজয প্রনিনের্ 
25,000 টি নকমের একটি চলমার্ িরেরাহ ঘেমি থাকমে। উেরন্তু, কনর্নং ঘস্টেমক 100,000 
টিউে োর্ কমরমে এেং হ্রািকৃি খরমচ 500,000 অ্নিনরক্ত টিউে প্রোর্ কমরমে এেং ত্বরানিি 
িরেরামহর েযেস্থা কমরমে, এেং নেউনরোর্ ঘস্টেমক ঘমনিমকল ঘিায়াে নেনি কমরমে। আজমকর 
িানরখ ের্নন্ত রাজয 220,880 েযনক্তমক েরীক্ষা কমরমে, র্ার মমযয 15,694 র্িুর্ ঘলাক েরীক্ষা 
করা হময়মে মাত্র গিকাল।  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc


 

 

গভর্নর কুওমমা আমরা ঘ াষণা কমরমের্ ঘর্ নর্উইয়কন  েহমরর ঘখলার মাঠ েন্ধ থাকমে িামানজক 
েরূত্ব েজায় রাখার ঘপ্রামোকমলর প্রনি আর্ুগমিযর অ্ভামের জর্য। নর্উইয়কন  নিটিমি উন্মুক্ত স্থার্গুনল 
ঘখালা থাকমে।  
  
উেরন্তু, গভর্নর একটি র্িুর্ PSAচালু করার কথা ঘ াষণা কমরমের্,র্া নকভামে ঘেকারত্ব িনুেযার জর্য 
আমেের্ করমি হমে িার জর্য িথয প্রোর্ করমে এেং নর্উ ইয়কন োিীমের আস্বস্ত কমর ঘর্ র্নে 
িামের ঘেকারমত্বর োনখলকরণ নেলনিি হয় িাহমলও িারা িমূ্পণন ঘেকারমত্বর িুনেযািমূহ োমের্। 
PSA স্প্যানর্ে িােোইমেমলর িামথও োওয়া র্ায় এখামর্।  
  
অ্র্লাইমর্ ঘেনলমফার্ ো িাকমর্ামগ 2020-র জর্গণর্া িমূ্পণন করার কথাও নর্উ ইয়কন োিীমের মমর্ 
কনরময় ঘের্ গভর্নর।  
  
"নর্উ ইয়কন  প্রথম নের্ ঘথমকই েরীক্ষা করামর্ার নেষময় ঘেে আিমণাত্মক হময়নেমলা - এখর্ ের্নন্ত 
আমরা 220,000-রও ঘেনে নর্উ ইয়কন োিীমের েরীক্ষা কমরনে 15,000-এর ঘেনে র্িুর্ েরীক্ষার 
মাযযমম - এেং এটি আমামের এই ভাইরামির নেস্তার মন্থর করমি িাহার্য কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "দ্রুি েরীক্ষা স্বাভানেক অ্েস্থায় নফমর আিার এেং অ্থনর্ীনিমক োাঁড় করামি এেং চলমার্ 
করার জর্য দ্রুিিম উোয়, এেং এই েনরনস্থনির িে ঘচময় উমেগ িৃনিকারী অ্ংেটি িমাপ্ত করমি 
িাহার্য করমে। নর্উ ইয়মকন  আমামের এখর্ র্িুর্ ঘেনস্টং কযাোনিটি আমে নরমজর্ামরির্ এেং কনর্নং 
ঘথমক প্রাপ্ত োমর্র ফমল র্ামি আমরা আমামের কাজ চানলময় ঘর্মি োনর ভনেিযমির েনরকল্পর্া 
করার জর্য এেং এই েিমরখার েীষন র্খর্ আমামের স্বাস্থযমিো নিমস্টমমক আ াি করমে িার জর্য 
প্রস্তুনি ঘর্ওয়ার জর্য। ইনিমমযয, র্িুর্ ইয়কন োিীমের িে িামানজক েরূত্ব েজায় রাখার ঘপ্রামোকল 
ঘমমর্ চলমি হমে এেং এই ভাইরািটিমক অ্র্যমের কামে েনড়ময় ঘেওয়া র্িো প্রনিমরায করা িম্ভে 
িার জর্য োনড়মি থাকা উনচি।"  
  
েনরমেমষ, গভর্নর আরও 7,917টি র্মভল কমরার্াভাইরাি আিামন্তর  ের্া নর্নিি কমরমের্, র্া 
নর্উ ইয়কন  ঘস্টে জমুড় ঘমাে নর্নিি আিামন্তর িংখযা 83,712-এ নর্ময় আমি। ঘমাে 83,712 জর্ 
েযনক্ত র্ারা ভাইরামির জর্য নর্নিিভামে ির্াক্ত হময়মের্, িামের ঘভৌগনলক অ্েস্থার্ নর্ম্নরূে:  
  
কাউবি  ঘমাে ইবৈিাচক  র্ৈুর্ ইবৈিাচক  
Albany  240  14  

Allegany  9  2  

Broome  42  4  

Cattaraugus  7  1  

Cayuga  3  0  

Chautauqua  6  0  

Chemung  22  2  

Chenango  26  7  

Clinton  25  4  

Columbia  31  1  

https://www.youtube.com/watch?v=XZ4QNYyg5dc
https://www.youtube.com/watch?v=kEeexjCkX8s&feature=youtu.be


 

 

Cortland  8  0  

Delaware  20  4  

Dutchess  547  63  

Erie  464  26  

Essex  6  2  

Franklin  9  0  

Fulton  2  1  

Genesee  13  3  

Greene  18  2  

Hamilton  2  0  

Herkimer  12  0  

Jefferson  12  0  

Lewis  2  0  

Livingston  14  1  

Madison  51  10  

Monroe  349  57  

Montgomery  7  0  

Nassau  9554  1010  

Niagara  46  4  

NYC  47439  4300  

Oneida  50  10  

Onondaga  217  23  

Ontario  24  2  

Orange  1756  200  

Orleans  6  0  

Oswego  17  2  

Otsego  19  1  

Putnam  207  21  

Rensselaer  43  2  

Rockland  3321  458  

Saratoga  122  14  

Schenectady  93  8  

Schoharie  8  2  

Schuyler  2  0  

Seneca  2  0  

St. Lawrence  34  4  

Steuben  38  14  

Suffolk  7605  892  

Sullivan  121  12  

Tioga  7  0  

Tompkins  68  2  



 

 

Ulster  221  10  

Warren  18  0  

Washington  10  0  

Wayne  24  5  

Westchester  10683  716  

Wyoming  10  1  
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