
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বির্ামূম্বলে আইবর্ 
সহায়তা প্রোম্বর্র জর্ে বর্উ ইয়কন  রাম্বজের ককার্ন  বসম্বেম্বমর সাম্বে অংেীোবরম্বের কো ক াষণা 

কম্বরম্বের্  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আবেনক ত্রাম্বর্র র্াকা যাম্বত িোঙ্ক আর্ম্বক র্া কেয় িা আসা মাত্র পাওর্াোররা 
বর্ম্বয় র্া কর্য় তা বর্বিত করার জর্ে গভর্নর মাবকন র্ যুক্তরাম্বের ককাষাগাম্বর বচঠি পাঠিম্বয়ম্বের্  
  
বর্উ ইয়কন  কেম্বর্ আরও 9,946টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  র্র্া বর্বিত কম্বর - যা রাজেিোপী কমার্ 

আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 180,458-এ বর্ম্বয় আম্বস; 49 কাউবিম্বত  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে গভননর অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা আজ ননউ ইয়র্ন  স্টেট স্টর্াটন  
নিধ্েম (New York State Court System) এর িাধ্ে নতুন এর্ অ্ংশীদানরধ্ের র্ো স্ট াষণা 
র্রধ্লন, ননউ ইয়র্ন বািীধ্দর নবনা মূধ্লে আইনন িহায়তা র্রধ্ত স্টেচ্ছাধ্িবর্ আইনজীনবধ্দর এর্ 
নবনামূধ্লে স্টনটওয়ার্ন  ততনর র্রার জনে। স্টেচ্ছাধ্িবধ্র্রা আগামী িপ্তাহ স্টেধ্র্ প্রনশক্ষণ গ্রহণ শুরু 
র্রধ্বন এবং িহায়তা প্রদান শুরু র্রধ্বন। স্টেচ্ছাধ্িবর্ হধ্ত আগ্রহী আইনজীবীরা 
www.nysba.org/covidvolunteerএ িাইন আপ র্রধ্ত পাধ্রন।  
  
গভননর কুওধ্মা মানর্ন ন যকু্তরাধ্ের স্টর্াষাগাধ্রধ্র্ (U.S. Treasury) আহ্বান জাননধ্য় এর্টি নচঠি 
জানর র্ধ্রধ্েন যাধ্ত এটি নননিত র্রা হয় স্টয ননউ ইয়র্ন বািীধ্দর আনেনর্ ত্রাধ্ণর জনে প্রদান র্রা 
অ্েন বোঙ্ক দ্বারা আটর্ না র্রা হয় অ্েবা স্টিগুনল যখনই আিধ্ব তখন ঋণদাতাধ্দর দ্বারা 
পার্ডাও র্রা না র্রা হয়।  
  
"আনম বুঝধ্ত পারনে যত দ্রুত িম্ভব অ্েননীনতধ্র্ নিনরধ্য় আনা প্রধ্য়াজনীয় এবং জনগধ্ণর র্াজ 
র্রা প্রধ্য়াজনীয়, নর্ন্তু আধ্রা গুরুেপূণনভাধ্ব আমাধ্দর জীবন বাাঁচাধ্ত হধ্ব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আনম নননিত র্রধ্ত চাই স্টয, আমরা অ্েননীনত চালু র্রার জনে স্টয স্টর্ান নিদ্ধান্ত স্টনব 
তা আমরা আমাধ্দর ননজে অ্নভজ্ঞতা স্টেধ্র্ এবং যা িারা নবধ্ের অ্নোনে জায়গা স্টেধ্র্ নশধ্খনে 
তার উপর নভনি র্ধ্র হধ্ব। ইনতমধ্যে, আমাধ্দর নননিত র্রধ্ত হধ্ব স্টয আমরা স্টিই বহু মানুষ 
এবং বেবিাদারধ্দর িাহাযে র্রনে যারা িংগ্রাম র্রধ্েন এবং আমরা ননউ ইয়র্ন  স্টেট স্টর্াটন  
নিধ্েম (New York State Court System) এর িাধ্ে অ্ংনশদারী র্রনে, যাধ্ত রাজে জধু্ড 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GovernorCuomoMnuchinLetter.pdf
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=53a340f4-0f857440-53a1b9c1-000babd9fe9f-257deff4ed43b42f&q=1&e=9693b961-df2a-46ee-9a3c-cf2a9dab73c3&u=http%3A%2F%2Fwww.nysba.org%2Fcovidvolunteer
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GovernorCuomoMnuchinLetter.pdf


 

 

জনগণধ্র্ নানান নবষয় ননধ্য় িাহাযে র্রার জনে নবনামূধ্লে আইনন িহায়তা প্রদান র্রধ্ত 
আইনজীবীধ্দর িংগঠিত র্রা যায়।"  
  
পনরধ্শধ্ষ, গভননর আরও 9,946টি নধ্ভল র্ধ্রানাভাইরাি আক্রাধ্ন্তর  টনা নননিত র্ধ্রধ্েন, যা 
ননউ ইয়র্ন  স্টেট জধু্ড স্টমাট নননিত আক্রাধ্ন্তর িংখো 180,458-এ ননধ্য় এধ্িধ্ে। স্টমাট 180,458 
জন বেনক্ত যারা ভাইরাধ্ির জনে নননিতভাধ্ব িনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দর স্টভৌগনলর্ অ্বস্থান ননম্নরূপ:  
  

কাউবি  কমার্ ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  446  20  

Allegany  26  0  

Broome  117  5  

Cattaraugus  19  1  

Cayuga  28  1  

Chautauqua  21  1  

Chemung  60  1  

Chenango  61  1  

Clinton  43  0  

Columbia  77  3  

Cortland  17  0  

Delaware  39  0  

Dutchess  1,744  146  

Erie  1,472  63  

Essex  12  2  

Franklin  11  0  

Fulton  21  3  

Genesee  67  2  

Greene  37  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  37  1  

Jefferson  44  1  

Lewis  6  0  

Livingston  30  1  

Madison  99  0  

Monroe  767  25  

Montgomery  29  0  

Nassau  22,584  1,072  

Niagara  167  11  

NYC  98,308  5,924  



 

 

Oneida  181  9  

Onondaga  380  11  

Ontario  56  5  

Orange  4,847  315  

Orleans  24  0  

Oswego  37  1  

Otsego  43  2  

Putnam  494  7  

Rensselaer  96  5  

Rockland  7,477  355  

Saratoga  187  5  

Schenectady  194  3  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  0  

Seneca  16  1  

St. Lawrence  80  2  

Steuben  119  2  

Suffolk  19,883  1,191  

Sullivan  340  22  

Tioga  19  1  

Tompkins  108  3  

Ulster  589  59  

Warren  44  1  

Washington  31  5  

Wayne  42  1  

Westchester  18,729  652  

Wyoming  31  1  

Yates  2  0  

  
  

###  
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