
 

 

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

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে 1,000 স্টভবিম্বলের দার্ 
করার স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
স্ট াম্বেফ অোন্ড ক্লারা টিোই ফাউম্বন্ডের্ এিং চীম্বর্র েরকার ও রাষ্ট্রদতূ হুয়াং ব ং, চীম্বর্র 

কর্োল স্ট র্াম্বরম্বলর  ক্ষ স্টেম্বক স্টেম্বে অর্ুদার্ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

স্ট াম্বেফ অোন্ড ক্লারা টিোই ফাউম্বন্ডের্ এিং  োক মা ফাউম্বন্ডের্ও এক বমবলয়র্ োব ন কোল 
মাস্ক, এক বমবলয়র্ KN95 মাস্ক এিং 100,000 স্ট াড়ার স্টিবে গগলে দার্ কম্বরম্বের্  

  
এোড়াও স্ট াষণা কম্বরর্ NBA বর্কে অোন্ড স্টর্েে এর েম্বে এক বমবলয়র্ োব ন কোল মাস্ক 

েহম্ব াবগতা করম্বে  
  

ওম্বরগর্ গভর্নর স্টকে ব্রাউর্ বর্উ ইয়ম্বকন  140 স্টভবিম্বলের স্টদওয়ার স্ট াষণা বদম্বয়ম্বের্  
  

গভন র্র কুওম্বমা গ্রা মু্বয়ম্বে স্লােকৃত স্টমবিম্বকল বেক্ষােীম্বদর অর্ুেীলর্ শুরু করার  র্ে অর্ুমবত 
প্রদাম্বর্র বর্িনাহী আম্বদে  াবর কম্বরম্বের্  

  
আ  অিবয, স্টেম্বের িাইম্বরর 22,000  র্েহ 85,000  র্ স্বাস্থ্ে কমী চাবহদা অর্ু ায়ী স্টেম্বের 

িবযনত স্বাস্থ্ে স্টেিাদাম্বর্র অংে বহম্বেম্বি স্টস্বচ্ছাম্বেিীর কা  কম্বরম্বের্  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 10,841টি কম্বরার্াভাইরাম্বের  ের্া ের্াক্ত হম্বয়ম্বে -  া স্টেেিো ী 47 

কাউবিম্বত র্তুর্  ের্ার েংখ্োেহ স্টমাে আক্রাম্বের েংখ্োম্বক 113,704-স্টত বর্ম্বয় আম্বে  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে 
ঘজাধ্েফ অ্োন্ড ক্লািা টিোই ফাউধ্ন্ডশন 1,000 ঘভরিধ্লটি রনউ ইেধ্কন  িান কধ্িধ্ে। ঘজাধ্েফ 
অ্োন্ড ক্লািা টিোই ফাউধ্ন্ডশন এবং জোক মা ফাউধ্ন্ডশন এক রমরলেন োরজন কোল মাস্ক, এক 
রমরলেন KN95 মাস্ক এবং 100,000 ঘজাড়াি ঘবরশ গগলে ঘেটধ্ক অ্নুিান রিধ্েধ্ে। চীনা 
েিকাি ও িাষ্ট্রিতূ হুোং র ং, চাইরনজ কনোল ঘজনাধ্িল এেব অ্নুিাধ্নি েুরবযা রিধ্েধ্েন। 
ঘভরিধ্লটিগুরল আজ জন এফ. ঘকধ্নরি (JFK) রবমানবন্দধ্ি এধ্ে ঘ  ৌঁোে।  
  



 

 

রনউ ইেকন  রনকে, ব্রুকরলন ঘনটে এবং চীধ্নি রনউ ইেকন  কনোল ঘজনাধ্িল হুোং র ং-এি 
েহধ্োরগতাে নোশনাল বাধ্স্কটবল অ্োধ্োরেধ্েশন (National Basketball Association) রনউ 
ইেধ্কন ি জরুরি কমীধ্িি জনে এক রমরলেন োরজন কোল মাস্ক এি ঘোগান েরিধ্ে।  
  
এোড়া, ওধ্িগন গভননি ঘকট ব্রাউন ওধ্িগধ্নি েক াইল ঘেধ্ক 140 ঘভরিধ্লটি রনউ ইেধ্কন  
ঘিওোি ঘ াষণা রিধ্েধ্েন।  
  
গভননি কুওধ্মা একটি রনবনাহী আধ্িশ জারি কিধ্বন ঘে গ্রাজধু্েধ্ট স্লাটকৃত েকল ঘমরিধ্কল 
রশক্ষােীগণ অ্নুশীলন শুরু কিাি জনে অ্নুধ্মারিত োধ্ত তািা ঘেধ্টি বরযনত স্বাস্থ্ে ঘেবাি চারহিা 
অ্নুোেী ঘেবািান কিধ্ত েক্ষম হে। আজ অ্বরয, ঘেধ্টি বাইধ্িি 22,000 জনেহ 85,000 
স্বাস্থ্ে কমী চলমান COVID-19 মহামািী চলাকালীন ঘেধ্টি চারহিা অ্নেুােী বরযনত স্বাস্থ্ে 
ঘেবািাধ্নি অ্ংশ রহধ্েধ্ব ঘস্বোধ্েবীি জনে োইন আ  কধ্িধ্েন।  
  
"এই মহামারি আমাধ্িি জারতধ্ক প্ররতটি স্তধ্ি চা  রিধ্ে এবং েধ্বনাচ্চ  েনাধ্ে ো  টধ্ব তাি 
রবরুধ্ে প্রস্তুরত রনধ্ত আমিা আমাধ্িি েমস্ত শরি রিধ্ে েব রকেু কিরে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘভরিধ্লটধ্িি জনে আমাধ্িি েবধ্চধ্ে বড় চোধ্লঞ্জ িধ্েধ্ে এবং আমিা ঘজাধ্েফ অ্োন্ড 
ক্লািা টিোই ফাউধ্ন্ডশন এবং চীন েিকাধ্িি কাে ঘেধ্ক 1,000 ঘভরিধ্লটধ্িি  াশা ারশ ওধ্িগন 
ঘেধ্ক 140 ঘভরিধ্লটধ্িি একটি মহৎ অ্নুিান ঘ ধ্েরে এবং এই ঘভরিধ্লটিগুধ্লা জীবন বাৌঁচাধ্ব। 
এটি একটি ঘবিনািােক, অ্কলোণকি অ্রভজ্ঞতা তধ্ব আমিা একোধ্ে এি মাযেধ্ম প্ররতকাি ঘ ধ্ে 
োব এবং এি জনে আমিা েবাই ভাধ্লা োকব।"  
  
 রিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 10,841টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাে আক্রাধ্েি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্েি েংখ্ো 113,704-এ রনধ্ে আধ্ে। ঘমাট 113,704 
জন বেরি োিা ভাইিাধ্েি জনে রনরিতভাধ্ব েনাি হধ্েধ্েন, তাধ্িি ঘভ গরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূ :  
  

কাউবি  স্টমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  293  26  

Allegany  16  2  

Broome  65  9  

Cattaraugus  9  0  

Cayuga  7  1  

Chautauqua  10  1  

Chemung  36  1  

Chenango  39  7  

Clinton  31  1  

Columbia  49  7  

Cortland  10  0  

Delaware  26  2  



 

 

Dutchess  938  129  

Erie  808  88  

Essex  7  1  

Franklin  10  0  

Fulton  9  3  

Genesee  20  4  

Greene  24  1  

Hamilton  2  0  

Herkimer  18  4  

Jefferson  20  2  

Lewis  2  0  

Livingston  18  2  

Madison  74  4  

Monroe  512  48  

Montgomery  13  3  

Nassau  13,346  1,322  

Niagara  101  7  

NYC  63,306  6,147  

Oneida  80  9  

Onondaga  262  10  

Ontario  31  3  

Orange  2,741  344  

Orleans  10  1  

Oswego  26  0  

Otsego  26  5  

Putnam  283  31  

Rensselaer  58  2  

Rockland  4,872  583  

Saratoga  141  0  

Schenectady  117  7  

Schoharie  10  1  

Schuyler  4  1  

Seneca  6  0  

St. Lawrence  52  9  

Steuben  55  9  

Suffolk  11,370  1,216  

Sullivan  193  25  

Tioga  7  0  



 

 

Tompkins  85  1  

Ulster  290  27  

Warren  20  1  

Washington  16  1  

Wayne  30  0  

Westchester  13,081  730  

Wyoming  18  3  

Yates  1  0  
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