
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 বিবিক মহামারীর সময়, গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের অর্ পজ (NYS 
ON PAUSE) কার্নসমূহ পরির্তী দইু সপ্তাম্বহর জর্ে প্রলবের্ত করার স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
আগামী 29স্টে এবপ্রল পর্নন্ত সু্কল ও অপবরহার্ন র্য় এমর্ িেিসাগুবল অবর্তবরক্ত দইু সপ্তাহ িন্ধ 

থাকার বর্ম্বদন ে  
  

রাম্বজের সামাবজক দরূত্ব স্টপ্রাম্বোকল লঙ্ঘম্বর্র জর্ে সম্বিনাচ্চ জবরমার্া 500 মাবকন র্ ডলার স্টথম্বক 
িৃবি কম্বর 1,000 মাবকন র্ ডলার কম্বরম্বের্  

  
শুধুমাত্র COVID-19 স্টরাগীম্বদর জর্ে USNS কমফেন  হসবপোল জাহাজ িেিহার করার জর্ে 

অর্ুম্বরাধ  
  
রাম্বজের "সাজন  অোন্ড স্টেক্স" বসম্বেম্বমর মাধেম্বম 802টি স্টভবিম্বলের ডাউর্ম্বেম্বে বির্তরণ করা 

হম্বয়ম্বে  
  
ফােন  স্টরস্পন্ডাসন ফান্ড (First Responders Fund) প্রবর্তষ্ঠা কম্বরম্বের্ র্া COVID-19 এর প্রথম 
প্রবর্তবিয়াকারীম্বদর সাম্বথ সম্পবকন র্ত খরম্বচর জর্ে িেিহৃর্ত হম্বি - ব্ল্োকম্বোর্ (Blackstone ) 10 

বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অোঙ্কর দার্ করম্বে  
  

রাজে স্টহডস্পম্বসর সম্বে অংবেদাবরত্ব করম্বে বির্ামূম্বলে ধোর্ একাগ্রর্তা বিষয়ক বিষয়িস্তু সকল 
বর্উইয়কন িাসীম্বদর জর্ে বির্ামূম্বলে প্রদার্ করার জর্ে  

  
এই সপ্তাম্বহ েোম্বের্ আইলোম্বন্ড সাউথ বিচ সাইবকয়াবিক স্টসিার (South Beach Psychiatric 

Center) এিং 170 িাম্বফম্বলা অোম্বভবর্উম্বর্ত ব্রুকবলর্ স্টসিার স্টেম্বম্পারাবর হাসপার্তাল (Brooklyn 
Center Temporary Hospital) খুলম্বি এই সপ্তাম্বহ বিম্বেষ কম্বর COVID-19 স্টরাগীম্বদর জর্ে  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 8,658টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বির্ত কম্বর - র্া রাজেিোপী স্টমাে 

আিাম্বন্তর সংখোম্বক 130,689-এ বর্ম্বয় আম্বস; 48টি কাউবিম্বর্ত র্রু্তর্  ের্ার সংখো  
  
  



 

 

চলমান COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামারীর মাঝে, গভননর অ্যানু্ড্র এম. কুওঝমা আজ বনউ ইয়র্ন  স্টেট 
অ্ন পঝজর (NYS on Pause) সর্ল র্াজগুবল পরির্তী দইু সপ্তাঝহর জনয সম্প্রসাবরর্ত র্রার 
র্থা স্ট াষণা র্ঝরঝেন। গভননর আগামী 29স্টে এবিল পর্নন্ত সু্কল ও অ্পবরহার্ন নয় এমন িযিসাগুবল 
অ্বর্তবরক্ত দইু সপ্তাহ িন্ধ রাখার বনঝদনে বদঝয়ঝেন। এই অ্বর্তবরক্ত দইু সপ্তাঝহর পঝর স্টেট পুনরায় 
মূলযায়ন র্রঝি।  
  
গভননর কুওঝমা আঝরা স্ট াষণা র্ঝরঝেন স্টর্ রাঝজযর সামাবজর্ দরূঝের স্টিাঝটার্ল লঙ্ঘঝনর জনয 
সঝিনাচ্চ জবরমানা 500 মাবর্ন ন ডলার স্টথঝর্ 1,000 মাবর্ন ন ডলার পর্নন্ত িবৃি র্রা হঝে সামাবজর্ 
দরূে িঝটার্ল স্টমঝন না চলার জনয। গভননর স্থানীয় র্রৃ্তপক্ষগুবলঝর্ মঝন র্বরঝয় বদঝয়ঝেন স্টর্ 
স্টিাঝটার্লগুবল িলির্ত র্রার র্রৃ্তন ে র্তাাঁঝদর রঝয়ঝে।  
  
গভননর আজ স্টেডারাল সরর্ারঝর্ অ্নুঝরাধ র্রঝেন, USNS র্মেটন  হসবপটাল জাহাজঝর্ COVID-
19 স্টরাগীঝদর জনয িযিহার র্রঝর্ত বদঝর্ত। স্টিবসঝডন্ট ট্রাম্প ইবর্তমঝধযই জাবভটস অ্স্থায়ী 
হাসপার্তাঝলর সুবিধাটি শুধুমাত্র COVID-19 পবজটিভ স্টরাগীঝদর জনয িযিহার র্রার জনয গভননঝরর 
অ্নুঝরাধ মঞ্জুর র্ঝরঝেন এিং USNS র্মেঝটন র স্টর্াগ হওয়া COVID-19 স্টরাগীঝদর জনয 1,000 
ের্যা স্টর্াগ র্ঝর রাঝজযর হাসপার্তাল িযিস্থার উপর চাপ দরূ র্রঝর্ত সাহার্য র্রঝি।  
  
গভননর আঝরা স্ট াষণা র্ঝরন স্টর্ রাঝজযর "সাজন  এিং স্টেক্স" বসঝেঝমর মাধযঝম 802টি স্টভবন্টঝলটর 
ডাউনঝেঝট বির্তরণ র্রা হঝয়ঝে স্টর্খাঝন সি হাসপার্তাঝলর বসঝেমগুবল এর্সাঝথ এর্ হঝয় র্াজ 
র্রঝে এিং বজবনষপত্র, সরঞ্জাম এিং র্মীঝদর ভাগ র্ঝর বনঝে। 802টি স্টভবন্টঝলটরগুবলর মঝধয 
38টি রর্লযান্ড র্াউবন্টঝর্ত, 36টি ওঝয়েঝচোর র্াউবন্টঝর্ত, 505টি বনউ ইয়র্ন  বসটিঝর্ত স্টমার্তাঝয়ন 
র্রা হয় এিং 223টি লং আইলযাঝন্ড স্টমার্তাঝয়ন র্রা হয়।  
  
গভননর কুওঝমা COVID-19 স্বাস্থয স্টসিা র্মীঝদর সহায়র্তা র্রার জনয োেন  স্টরস্পন্ডাসন োন্ড তর্তবর 
র্রার র্থা স্ট াষণা র্ঝরঝেন বেশু পবরচর্না সহ খরচ এিং মূলয বনঝয়। রাজয স্বাস্থয দপ্তর এই 
র্তহবিঝলর জনয দান গ্রহণ র্রঝে, আর ব্ল্যার্ঝোন এই োঝন্ড অ্যাঙ্কর 10, বমবলয়ন মাবর্ন ন ডলার 
অ্িদান রাখঝে। Https://www.healthresearch.org/donation-form/ -এ তিদযুবর্তনভাঝি িা 
নীঝচর ঠির্ানায় পাঠাঝনা স্টচঝর্র মাধযঝম দান র্রা স্টর্ঝর্ত পাঝর। দার্তাঝদর উঝেখ র্রঝর্ত হঝি এই 
অ্নুদাঝনর জনয "COVID-19 নন্স ইমাঝজন বন্স স্টরসপন্স" এর জনয।  
  
Health Research, Inc.  
150 Broadway  
Suite 560  
Menands, NY 12204  
  
গভননর আরও স্ট াষণা র্ঝরঝেন স্টর্ রাজয স্টহডঝস্পঝসর সাঝথ অ্ংবেদারীে র্রঝে এর্াগ্রর্তা ও ধযাঝনর 
স্টক্ষঝত্র এর্ তিবশ্বর্ স্টনর্তা, এই অ্ভূর্তপূিন জনস্বাস্থয সংর্ঝটর স্টমার্াঝিলা র্রার জনয বনউইয়ঝর্ন র 
অ্বধিাসীঝদর জনয এর্টি মানবসর্ স্বাস্থয সম্পদ বহঝসঝি বিনামূঝলয ধযান ও এর্াগ্রর্তা সংক্রান্ত 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=175b4cda-4b7d786e-1759b5ef-000babd9fe9f-ffd39e5d8e41562a&q=1&e=5ad2b08f-88bc-4610-bcfa-36feb4cd350e&u=https%3A%2F%2Fwww.healthresearch.org%2Fdonation-form%2F


 

 

বিষয়িস্তু িদান র্ঝর। বনউ ইয়র্ন িাসীরা বিজ্ঞান-সমবথনর্ত, িমাণ-বভবির্ বনঝদন বের্ত ধযাঝনর এর্টি 
সংগ্রহ অ্যাঝক্সস র্রঝর্ত পারঝিন, এিং র্তার সঝে িাব়িঝর্ত র্রা র্ায় এমন এর্াগ্রর্তার অ্নুেীলন, 
 ুম এিং িাচ্চাঝদর জনয র্ঝন্টন্ট র্া ক্রমিধনমান চাপ এিং উঝেগ সামাল বদঝর্ত সাহার্য র্রঝি 
www.headspace.com/ny-স্টর্ত।  
  
গভননর আঝরা স্ট াষণা র্ঝরন স্টর্, েযাঝটন আইলযাঝন্ডর সাউথ বিচ সাইবর্য়াবট্রর্ স্টসন্টার এিং 170 
িাঝেঝলা এবভবনউর ব্রুর্বলন স্টসন্টার স্টটঝম্পারাবর হাসপার্তাল এ সপ্তাঝহ খুলঝি এিং বিঝেষ র্ঝর 
COVID-19 স্টরাগীঝদর জনয িযিহার র্রা হঝি।  
  
"এই ভাইরাসটি এর্টি েত্রু র্ার অ্িমূলযায়ন র্ঝরঝে সারা স্টদে িথম বদন স্টথঝর্ এিং আমরা র্তার 
দাম বদঝর্ত হঝয়ঝে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্বদও সংখযা স্টদঝখ মঝন হঝে হয়র্ত আমরা  ুঝর 
দাাঁ়িাবে বর্ন্তু এখন সামাবজর্ দরূে বেবথল র্রার সময় নয় - র্তা এর্টি ভুল হঝি এিং এ স্টক্ষঝত্র 
আমাঝদর সিারই এর্টা দাবয়ে ও সামাবজর্ ভূবমর্া রঝয়ঝে। আবম স্টর্মন িথম বদন স্টথঝর্ িঝলবে, 
আবম জনস্বাস্থয ও অ্থনননবর্তর্ র্মনর্াঝের মঝধয এর্টিঝর্ স্টিঝে স্টনঝিা না, আর স্টসই উঝেঝেয আবম 
অ্বর্তবরক্ত দইু সপ্তাঝহর জনয NYS অ্ন পঝজর োংেনগুবল িসাবরর্ত র্রবে। মানুষ মারা র্াঝে এিং 
আমাঝদর স্বাস্থয পবরঝষিা র্মীরা িবর্তবদন িচে েুাঁ বর্র মঝধয বনঝজঝদর স্টেলঝেন। সামাবজর্ দরূঝের 
স্টক্ষঝত্র বনঝজর জনয েৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার জনয র্বদ আমরা আপনাঝর্ স্টিাোঝর্ত না পাবর, অ্নয 
মানুঝষর জনয েৃঙ্খলাপরায়ণ হন।"  
  
পবরঝেঝষ, গভননর আরও 8,658টি নঝভল র্ঝরানাভাইরাস আক্রাঝন্তর  টনা বনবির্ত র্ঝরঝেন, র্া 
বনউ ইয়র্ন  স্টেট জঝু়ি স্টমাট বনবির্ত আক্রাঝন্তর সংখযা 130,689-এ বনঝয় আঝস। স্টমাট 130,689 
জন িযবক্ত র্ারা ভাইরাঝসর জনয বনবির্তভাঝি সনাক্ত হঝয়ঝেন, র্তাঝদর স্টভৌগবলর্ অ্িস্থান বনম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে ইবর্তিাচক  র্রু্তর্ ইবর্তিাচক  
Albany  319  14  

Allegany  17  1  

Broome  76  5  

Cattaraugus  12  2  

Cayuga  11  3  

Chautauqua  15  4  

Chemung  47  9  

Chenango  46  3  

Clinton  36  3  

Columbia  59  8  

Cortland  13  3  

Delaware  29  2  

Dutchess  1,189  112  

Erie  1,023  105  
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Essex  7  0  

Franklin  10  0  

Fulton  11  2  

Genesee  23  1  

Greene  24  0  

Hamilton  2  0  

Herkimer  25  3  

Jefferson  33  7  

Lewis  6  3  

Livingston  22  3  

Madison  82  3  

Monroe  574  26  

Montgomery  15  0  

Nassau  15,616  1,218  

Niagara  120  4  

NYC  72,181  4,630  

Oneida  100  13  

Onondaga  271  3  

Ontario  32  0  

Orange  3,397  295  

Orleans  13  2  

Oswego  29  1  

Otsego  34  5  

Putnam  345  31  

Rensselaer  62  2  

Rockland  5,703  377  

Saratoga  153  5  

Schenectady  138  10  

Schoharie  11  0  

Schuyler  4  0  

Seneca  9  0  

St. Lawrence  59  4  

Steuben  75  12  

Suffolk  13,487  1,082  

Sullivan  253  19  

Tioga  8  1  

Tompkins  94  6  

Ulster  372  40  



 

 

Warren  26  1  

Washington  19  1  

Wayne  34  2  

Westchester  14,294  571  

Wyoming  23  1  

Yates  1  0  
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