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চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা সংখ্োলঘু সম্প্রদায়গুবলম্বে পাাঁচটি র্েুর্ 
COVID-19 টেবটং ফ্োবসবলের টঘাষণা করম্বলর্  

  
"বর্উ ইয়কন  ভালিাম্বস" (New York Loves) প্রম্বচষ্টার টঘাষণা করম্বলর্ সকল সংস্থাগুবল, টেমর্ 
পম্বরাপকারী, অ-লাভজর্ক, দােিে সংস্থা এিং অর্োর্ে সংস্থা োরা রাজেম্বক সাহােে িা দার্ 

করম্বে চার্, োম্বদর সমন্বয় করার জর্ে  
  

ভাইরাস টেম্বক টসম্বর ওঠা বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর রক্ত দার্ করম্বে অর্ুম্বরায করম্বলর্  
  

উচ্চ সংখ্েক মৃেুে সামাল বদম্বে সহায়োর জর্ে অবেবরক্ত অম্বযেবষ্টবিয়া পবরচালকম্বদর আর্ার 
জর্ে গভর্নর বর্িনাহী আম্বদে জাবর করম্বির্  

  
বর্উ ইয়কন  টটম্বে আরও 10,621টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিে কম্বর - ো রাজেিোপী টমাে 

আিাম্বযর সংখ্োম্বক 159,937-এ বর্ম্বয় আম্বস; 55টি কাউবিম্বে র্েুর্ ঘের্ার সংখ্ো  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে, গভননর অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা আজ ডাউন্সধ্েধ্ে, প্রাথমমকভাধ্ে 
সংখ্োলঘু সম্প্রদায়গুমলধ্ে পাাঁচটি নেুন টেমটং ফ্োমসমলটির টঘাষণা করধ্লন। আগামীকাল দপুুর 
12:30 মমমনধ্ে ব্রুকমলধ্ন, 2307 টেভারমল টরাধ্ডর মসয়াসন পামকন ং লধ্ে একটি ড্রাইভ-থ্রু টমাোইল 
টেমটং ফ্োমসমলটি টখ্ালা হধ্ে, এেং টসামোর 6 ই এমপ্রল, কুইধ্ন্স 110-00 রকাওধ্য় েুধ্লভাধ্ডন র 
অ্োকুধ্য়ডাক্ট টরস ট্র্োক পামকন ং লধ্ে একটি ড্রাইভ-থ্রু টমাোইল টেমটং ফ্োমসমলটি টখ্ালা হধ্য়ধ্ে। 
এোড়াও, রাজে দমিণ ব্রঙ্কস; জামাইকা, কুইন্স; আর ব্রাউনসমভল, ব্রুকমলধ্নর স্বাস্থ্ে পমরচর্না 
টকন্দ্রগুমলধ্ে মেনটি ওয়াক-ইন ফ্োমসমলটি খ্ুলধ্ে। এই ওয়াক-ইন ফ্োমসমলটিগুমল আগামী সপ্তাধ্হ 
খ্ুলধ্ে এেং শুযুমাত্র অ্োপধ্য়ন্টধ্মন্ট দ্বারা চলধ্ে।  
  
রাধ্জে এখ্ন পর্নন্ত নয়টি টেমটং ফ্োমসমলটি খ্ুধ্লধ্ে। এই সাইেগুমল সধ্েনাচ্চ ঝুাঁ মকপূণন জনসংখ্োর 
েেমিধ্দর পরীিায় অ্গ্রামযকার টদধ্ে। টর্ই োমসন্দারা এই ফ্োমসমলটিগুমলধ্ে পরীিা করাধ্ে চান 
োধ্দর 888-364-3065 নম্বধ্র কল কধ্র অ্োপধ্য়ন্টধ্মন্ট করধ্ে হধ্ে।  
  
এোড়াও, সমস্ত সংস্থ্াগুমল, টর্মন পধ্রাপকারী, অ্-লাভজনক, দােেে সংস্থ্া এেং অ্নোনে সংস্থ্া 
র্ারা রাজেধ্ক চলমান COVID-19 মহামারীর সময় সাহার্ে ো দান করধ্ে চান, োধ্দর সমন্বধ্য় 



 

 

“মনউ ইয়কন  ভাধ্লাোধ্স” (New York Loves) প্রধ্চষ্টার টঘাষণা কধ্রন গভননর। মনউ ইয়কন  টটে 
টসধ্েোমর টরাজানা টরাসাধ্ডা এেং টটে মডধ্রক্টর অ্ফ্ ননপ্রমফ্েস ফ্র্োন েোধ্রে এই প্রধ্চষ্টা এেং 
টর্ টকান সম্পদ সংগ্রহ করা হধ্ে োর সমন্বয় সাযন করধ্েন, এেং টর্ স্থ্ানীয় সরকাধ্রর অ্মেমরি 
সাহার্ে প্রধ্য়াজন োধ্দর সাধ্থ কাজ করধ্েন।  
  
এোড়াও, গভননর COVID-19 টথধ্ক টসধ্র ওঠা সকল মনউ ইয়কন োসীধ্দর অ্নুধ্রায করধ্েন রাধ্জের 
সধ্ে টর্াগাধ্র্াগ করধ্ে এেং রিদান করধ্ে। টর্ সমস্ত েেমি এই ভাইরাস টথধ্ক টসধ্র উধ্ঠধ্েন 
োধ্দর রধ্ি কনভোধ্লধ্সন্ট প্লাসমা থাকধ্ে পাধ্র, র্ার মধ্যে ভাইরাধ্সর মেরুধ্ে অ্োমন্টেমড রধ্য়ধ্ে 
এেং টসটি এই ভাইরাধ্সর জনে একটি মচমকত্সার উন্নয়ধ্ন সাহার্ে করধ্ে পাধ্র। মকভাধ্ে রিদান 
করধ্েন টসই সম্পধ্কন  আরও েথে উপলভে রধ্য়ধ্ে এখ্াধ্ন।  
  
গভননর কুওধ্মা আধ্রা একটি মনেনাহী আধ্দশ জামর করধ্েন র্াধ্ে মনউ ইয়ধ্কন  অ্মেমরি অ্ধ্ন্তেমষ্টমেয়া 
পমরচালকধ্দর আনা হধ্ে, উচ্চ সংখ্েক মৃেুে সামাল মদধ্ে সহায়োর জনে।  
  
"সামামজক দরূধ্ের মাযেধ্ম ভাইরাধ্সর মেস্তার কমাধ্নার জনে আমাধ্দর প্রধ্চষ্টা ভাধ্লা কাজ করধ্ে, 
কারণ মানুষ ো টমধ্ন চলধ্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "দ্রুে পরীিা এেং আমাধ্দর পরীিার 
িমোর েমৃে পুনসূনচনা করার এেং নেুন অ্থননীমের টসেু হধ্ে চধ্লধ্ে, মকন্তু আমাধ্দর এোও 
মনমিে করধ্ে হধ্ে টর্ এখ্ন র্া হধ্ে োর মশিা আমরা মনমে কারণ আমরা এখ্নও এর মযে 
টথধ্ক টেমড়ধ্য় আমসমন। আমরা আমফ্র্কান-আধ্মমরকান এেং লোটিধ্না সম্প্রদায়গুমলধ্ে আধ্রা েথে 
সংগ্রহ করধ্ে পরীিার েৃমে করে এেং নেুন টেমটং সাইে খ্লুে, র্াধ্ে আমরা আধ্রা ভাল কধ্র 
েুঝধ্ে পামর টকন এই ভাইরাসটি মারাত্মক এেং টকন মনমদনষ্ট সম্প্রদাধ্য়র মধ্যে উচ্চ মৃেুের হার 
রধ্য়ধ্ে, এেং আমরা কীভাধ্ে এর টমাকাধ্েলা করধ্ে পামর।"  
  
পমরধ্শধ্ষ, গভননর আরও 10,621টি নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আোধ্ন্তর ঘেনা মনমিে কধ্রধ্েন, র্া 
মনউ ইয়কন  টটে জধু্ড় টমাে মনমিে আোধ্ন্তর সংখ্ো 159,937-এ মনধ্য় আধ্স। টমাে 159,937 
জন েেমি র্ারা ভাইরাধ্সর জনে মনমিেভাধ্ে সনাি হধ্য়ধ্েন, োধ্দর টভৌগমলক অ্েস্থ্ান মনম্নরূপ:  
  

কাউবি  টমাে ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  379  37  
Allegany  22  1  
Broome  105  17  

Cattaraugus  17  2  
Cayuga  16  2  

Chautauqua  18  1  
Chemung  59  4  
Chenango  55  2  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=e6da3443-baf9d398-e6d8cd76-0cc47aa8c6e0-582b984a52f9a03e&q=1&e=b6b6e8cd-6eb8-45eb-9aa2-e0b0438676ce&u=https%3A%2F%2Fnybc.org%2Fdonate-blood%2Fconvalescent-plasma-covid-19-donor-request-form%2F


 

 

Clinton  40  1  
Columbia  70  7  
Cortland  16  0  
Delaware  37  0  
Dutchess  1493  98  
Erie  1362  157  
Essex  8  1  
Franklin  11  1  
Fulton  15  1  
Genesee  56  9  
Greene  28  3  
Hamilton  3  1  
Herkimer  32  3  
Jefferson  42  2  
Lewis  6  0  

Livingston  26  1  
Madison  91  1  
Monroe  698  47  

Montgomery  28  10  
Nassau  20140  1592  
Niagara  146  12  
NYC  87028  5225  
Oneida  158  33  

Onondaga  358  11  
Ontario  43  4  
Orange  4090  225  
Orleans  22  6  
Oswego  36  3  
Otsego  39  1  
Putnam  438  35  

Rensselaer  79  4  
Rockland  6665  252  
Saratoga  172  10  



 

 

Schenectady  167  18  
Schoharie  12  0  
Schuyler  4  0  
Seneca  15  3  

St. Lawrence  76  7  
Steuben  89  7  
Suffolk  17413  1569  
Sullivan  294  15  
Tioga  17  5  

Tompkins  105  6  
Ulster  460  38  
Warren  40  7  

Washington  25  5  
Wayne  39  0  

Westchester  17004  1117  
Wyoming  29  2  
Yates  1  0  
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