
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে যাম্বের আমরা COVID-19 এর কাম্বে হাবরম্বেবে গভর্নর 
কুওম্বমা তাম্বের সম্মাম্বর্ পতাকা অযনর্বমত রাখার বর্ম্বেন ে বেম্বেম্বের্  

  
বর্উ ইেকন  পজ এ থাকাকালীর্ সমে পতাকাসমূহ অযনর্বমত থাকম্বি  

  
#LightItBlue প্রচারণার অংে বহম্বসম্বি ককাসাইসজম্বকা বিজ, গভর্নর মাবরও এম. কুওম্বমা বিজ, 
ওোর্ ওোর্ল্ন  কেড কসন্টাম্বরর বিম্বর এিং লাগাউোবরো এোরম্বপার্ন  পাবকন ং গোরাম্বজর র্ীল 

িাবত জ্বালাম্বর্া হম্বি  
  

সাবর্ আলিার্ী কপ্রবসম্বডন্ট ক াষণা বেম্বেম্বের্ কপ্রবসম্বডন্ট হাবভডার্ রবিম্বগজ আম্বরা COVID-19 
তথে গম্বিষণা এিং সংখোল ু সম্প্রোম্বের মম্বযে পরীক্ষা িৃবি করার জর্ে কের্ কহলথ বডপার্ন ম্বমন্ট 

ও র্থনওম্বেল কহলথ এর সাম্বথ কাজ করম্বির্  
  
কের্ কলিার বডপার্ন ম্বমন্টম্বক সকল বর্উ ইেম্বকন র অবযিাবসম্বের জর্ে অবতবরক্ত সাপ্তাবহক কিকার 
সুবিযার জর্ে 600 মাবকন র্ ডলার উপলভে করম্বত বর্ম্বেন ে কেে--কমার্ 39 সপ্তাম্বহর জর্ে অর্ে 13 

সপ্তাম্বহর কিকার সুবিযাগুবল দ্বারা কভারকৃত সমেসীমা িাড়াম্বর্া হম্বেম্বে  
  

আগামী 23 জমু্বর্র প্রাথবমক বর্িনাচম্বর্ বর্উ ইেম্বকন র অবযিাসীরা কভার্ বেম্বত পারম্বির্ বকর্া তা 
বর্বিত করার জর্ে গভর্নর বর্িনাহী আম্বেে জাবর করম্বির্  

  
2,400 িোন্ড বর্উ BiPAP কমবের্গুবল কেম্বর্ মারকুবর কমবডম্বকল কতৃকন  োর্ করা হম্বেবেল, 
কলাবরডা কথম্বক বর্উ ইেম্বকন  কজর্ব্লু দ্বারা বিম্বত ভ্রমণ এিং েবক্ষণ কেজাম্বরর গ্রাউম্বন্ড োন্সম্বপার্ন  

করা হম্বেম্বে  
  

ক াষণা করা হম্বেম্বে কডল্টা, কজর্ব্লু এিং ইউর্াইম্বর্ড বর্উ ইেম্বকন  COVID-19 বচবকৎসাকমীম্বের 
জর্ে বির্ামূম্বলে ভ্রমম্বণর অফার বেম্বে  

  
কের্ সমস্ত 62টি কাউবন্ট জমু্বড় NYS বির্ হোন্ড সোবর্র্াইজাম্বরর এক বমবলের্ বি কিাতল 

বিতরণ কম্বরম্বে  
  



 

 

বর্উ ইেকন  কেম্বর্ আরও 10,453টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  র্র্া বর্বিত কম্বর - যা কের্িোপী 52 
কাউবন্টম্বত র্তুর্  র্র্ার সংখোসহ কমার্ আক্রাম্বের সংখোম্বক 149,316 বর্ম্বে আম্বস  

  
  
চলমান COVID-19 মহামারি এি মধ্যে যাধ্েি আমিা COVID-19 এি কাধ্ে হারিধ্েরে গভননি 
অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ তাধ্েি সম্মাধ্ন স্টেট সিকাধ্িি ভবনগুধ্লাধ্ত পতাকা অ্যননরমত িাখাি 
রনধ্েনশ রেধ্েধ্েন। রনউ ইেকন  পজ থাকা অ্বস্থাে পতাকা রনচু থাকধ্ব।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা স্ট াষণা স্টেন 9 এরিল বৃহস্পরতবাি স্টকাসাইসজধ্কা রিজ (Kosciuszko 
Bridge), গভননি মারিও এম. কুওধ্মা রিজ (Governor Mario M. Cuomo Bridge), ওোন 
ওোর্ল্ন  স্টেড স্টসন্টাধ্িি (One World Trade Center) রস্পধ্ি এবং লাগুোিরেো এোিধ্পাটন  পারকন ং 
গোিাধ্জি (LaGuardia Airport parking garages) #LightItBlue (#লাইট ব্লু) িচািণাি অ্ংশ 
রহধ্সধ্ব নীল আধ্লা কিা হধ্ব। সমথনন এবং কৃতজ্ঞতা িেশনধ্নি জনে এই উধ্েোগটি একই সাধ্থ 
পুধ্িা মারকন ন জধু্ে রবরর্ল্ং, লোন্ডমাকন স এবং LED রিনগুরল আধ্লারকত কধ্ি এই সমস্ত স্টহলথ 
স্টকোি িধ্েশনাল এবং অ্পরিহাযন কমীধ্েি িরত ফ্রন্টলাইধ্ন এবং সংহরত ও আশাি রবশ্বজনীন 
িতীক ততরি কধ্ি।  
  
গভননি আধ্িা স্ট াষণা কধ্িন স্টয, সারন আলবারনি (SUNY Albany) স্টিরসধ্ডন্ট হারভডান 
িরিধ্গজ স্টেট স্টহলথ রডপাটন ধ্মন্ট এবং নথনওধ্েল স্টহলথ (Northwell Health) এি সাধ্থ কাজ 
কিধ্বন COVID-19 তথে গধ্বষণা এবং সংখোল  ুসম্প্রোধ্েি মধ্যে আধ্িা পিীক্ষা-রনিীক্ষা 
বাোধ্নাি জনে যাধ্ত সংখোল ু ও রনম্ন আধ্েি জনধ্গাষ্ঠীি স্টবরশ মানুধ্ষি সংক্রমধ্ণি হাি স্টবরশ 
হে।  
  
গভননি কুওধ্মা স্টেট স্টলবাি রডপাটন ধ্মন্টধ্ক সকল রনউ ইেধ্কন ি অ্রযবাসীধ্েি জনে অ্রতরিক্ত 
সাপ্তারহক স্টবকাি সরুবযাি জনে 600 মারকন ন ডলাি উপলভে কিধ্ত আিও রনধ্েনশ রেধ্েধ্েন। এই 
বােরত সুরবযা স্টেডাধ্িল CARES অ্োধ্েি (Federal CARES Act) অ্ন্তভুন ক্ত রেল, রকন্তু অ্নোনে 
স্টেধ্টি মধ্তা, রনউ ইেকন  এি স্টেটগুরলত স্টেডাধ্িল োন্ড রবতিণ কিাি আধ্গ স্টবকাি বেরক্তধ্েি 
কাধ্ে বােরত স্টবকািত্ব রবমা িোন কিধ্ত শুরু কধ্ি। রনউ ইেকন  স্টমাট 39 সপ্তাধ্হি জনে অ্নে 
13 সপ্তাধ্হি স্টবকাি সুরবযাগুরল দ্বািা কভািকৃত সমেসীমা বারেধ্ে রেধ্েধ্ে।  
  
গভননি আিও স্ট াষণা কধ্িধ্েন স্টয আগামী 23 জধু্নি িাথরমক রনবনাচধ্ন অ্নুপরস্থত বোলট স্টপপাধ্ি 
রনউ ইেধ্কন ি অ্রযবাসীিা স্টভাট রেধ্ত পািধ্বন তা রনরিত কিাি জনে রতরন একটি রনবনাহী আধ্েশ 
জারি কিধ্বন। গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা স্টিরসধ্ডনরশোল িাইমারি রনবনাচনধ্ক 28 এরিল স্টথধ্ক 
সরিধ্ে 23 জনু এ আধ্োজধ্নি জনে একটি কাযনরনবনাহী আধ্েশ জারি কিধ্েন, যা এটিধ্ক রনউ 
ইেধ্কন ি কংধ্েসনাল ও স্টলরজসধ্লটিভ িাইমারিি সাধ্থ একীভূত কধ্ি তুলধ্ব।  
  



 

 

গভন নি আিও স্ট াষণা কধ্িন, 2,400 বোন্ড রনউ BiPAP স্টমরশন মািকুরি স্টমরডধ্কল কতৃকন  স্টেধ্ট 
োন কিা হধ্েধ্ে এবং স্টজটব্লু স্টত রফ্র স্টত স্টলারিডা স্টথধ্ক রনউ ইেধ্কন  উধ্ে যাধ্ে এবং েরক্ষণ 
স্টেধ্জি মাটিধ্ত যাতাোত কিধ্ে।  
  
গভননি আধ্িা স্ট াষণা স্টেন, স্টডল্টা, স্টজটব্লু ও ইউনাইধ্টড COVID-19 রচরকৎসাকমীধ্েি জনে রনউ 
ইেধ্কন  রবনামূধ্লে ভ্রমধ্ণি িস্তাব রেধ্ে। আজ অ্বরয, স্টেধ্টি বাইধ্িি 25,000 জনসহ 90,000 
স্বাস্থে কমী চলমান COVID-19 মহামািী চলাকালীন স্টেধ্টি চারহো অ্নযুােী বরযনত স্বাস্থে 
স্টসবাোধ্নি অ্ংশ রহধ্সধ্ব স্টস্বোধ্সবীি জনে সাইন আপ কধ্িধ্েন।  
  
গভন নি আিও স্ট াষণা, স্টেট সমস্ত 62টি কাউরন্ট জধু্ে NYS রিন হোন্ড সোরনটাইজাধ্িি এক 
রমরলেন রফ্র স্টবাতল রবতিণ কধ্িধ্ে। কাউরন্ট ইমাধ্জন রি মোধ্নজািধ্েি কাধ্ে, োেন  স্টিসপন্ডাসন, 
স্বাস্থে পরিধ্ষবা কমী, নারসনং স্টহাম, আইনশৃঙ্খলা, গৃহহীন রবরভন্ন সংস্থা এবং অ্নোনে অ্লাভজনক 
পরিবহণ বেবস্থাসহ MTA, স্টপাটন  অ্থরিটি, থ্রাওধ্ে এবং স্টেট জধু্ে অ্নোনে সিকারি পরিবহণ 
সংস্থাি কাধ্ে হোন্ড সোরনটাইজাি রবতিণ কিা হধ্েধ্ে।  
  
"আমিা কাভন ধ্ক সংধ্কাচন কিরে, কািণ আমিা সামারজক েিূত্ব সম্পধ্কন  কধ্ াি এবং আমিা যা 
কিরে তা অ্বোহত িাখধ্ল, আমিা রবশ্বাস করি স্টয কাভন  সমতল হধ্ত থাকধ্ব, রকন্তু এটি আত্মতুষ্ট 
হধ্ে পিাি সমে নে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি হে সুখবি, রকন্তু েুুঃসংবােটা ভোনক-
মৃধ্তি সংখো ক্রধ্মই স্টবধ্ে চধ্লধ্ে এবং তা গতকাল এটি এক নতুন উচ্চতাে স্টপ ৌঁধ্েধ্ে। িরতটি 
সংখো একটি মখু এবং আমিা অ্ধ্নক মানুষ হারিধ্েরে, তাধ্েি অ্ধ্নধ্ক ফ্রন্ট লাইন কমী যািা 
সমাজধ্ক এরগধ্ে যাওোি জনে আমাধ্েি সকধ্লি িধ্োজনীে কাজগুরল কিধ্ত রনধ্জধ্ক ঝুৌঁ রকি মধ্যে 
স্টেধ্লধ্েন। যাধ্েি আমিা ভাইিাধ্সি কাধ্ে হারিধ্েরে, তাধ্েি সম্মাধ্ন আরম সব পতাকা অ্যননরমত 
িাখাি রনধ্েনশ রেরে। এবং আরম সমস্ত রনউ ইেধ্কন ি অ্রযবারসধ্েিধ্ক োেবদ্ধ কিাি জনে অ্নুধ্িায 
কিধ্ত থারক, সব সামারজক েিূত্ব স্টিাধ্টাকল স্টমধ্ন চলধ্ত হধ্ব এবং মধ্ন িাখধ্বন আপরন স্টয 
জীবন ঝুৌঁ রক রনধ্ে থাধ্কন তা আপনাি রনধ্জি না হধ্ত পাধ্ি।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 10,453টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইেকন  স্টেট জধু্ে স্টমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখো 149,316 হধ্েধ্ে। স্টমাট 149,316 জন বেরক্ত 
যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাক্ত হধ্েধ্েন, তাধ্েি স্টভ গরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  কমার্ ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  342  9  
Allegany  21  4  
Broome  88  2  

Cattaraugus  15  2  
Cayuga  14  0  

Chautauqua  17  1  



 

 

Chemung  55  6  
Chenango  53  2  
Clinton  39  2  
Columbia  63  2  
Cortland  16  0  
Delaware  37  1  
Dutchess  1,395  146  
Erie  1,205  70  
Essex  7  0  
Franklin  10  0  
Fulton  14  1  
Genesee  47  14  
Greene  25  1  
Hamilton  2  0  
Herkimer  29  2  
Jefferson  40  1  
Lewis  6  0  

Livingston  25  2  
Madison  90  2  
Monroe  651  55  

Montgomery  18  0  
Nassau  18,548  1,938  
Niagara  134  8  
NYC  81,803  4,927  
Oneida  125  7  

Onondaga  347  12  
Ontario  39  6  
Orange  3,865  266  
Orleans  16  1  
Oswego  33  2  
Otsego  38  4  
Putnam  403  37  

Rensselaer  75  8  



 

 

Rockland  6,413  423  
Saratoga  162  7  

Schenectady  149  4  
Schoharie  12  0  
Schuyler  4  0  
Seneca  12  2  

St. Lawrence  69  9  
Steuben  82  7  
Suffolk  15,844  1,327  
Sullivan  279  9  
Tioga  12  4  

Tompkins  99  2  
Ulster  422  24  
Warren  33  2  

Washington  20  1  
Wayne  39  4  

Westchester  15,887  1,083  
Wyoming  27  4  
Yates  1  0  
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