
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাহী আম্বেে জাবর করম্বলর্ যাম্বে, 
বর্ম্ব াগকেন াম্বের বর্ম্বেন ে দেও া হ , যারা জর্গম্বের সংস্পম্বেন কাজ করম্বের্ দসই কমনচারীম্বের 

মুম্ব াে প্রোর্ করম্বে।  
  

বর্িনাহী আম্বেে জাবর করম্বলর্ যাম্বে অোবিিবি পরীক্ষা পবরচালর্ার জর্ে আরও দিবে িেবির 
দযাগেো সম্প্রসাবরে হ   

  
গভর্নর জােী  গভর্নর সবমবে এর দচ ার, দমবরলোম্বের গভর্নর দহাগাম্বর্র সাম্বে রাজেগুবলম্বে 

500 বিবল র্ মাবকন র্ িলাম্বরর সহা োর আহ্বার্ জাবর্ম্ব  এক বিেলী  প্রম্বচষ্টা  দযাগ দের্; 
দকন্দ্রী  সরকারম্বক রাজে এিং স্থার্ী  কর প্রেোহার করার জর্ে আিার িাক দের্  

  
বর্স্কা ুর্াম্বে পােওম্ব  র্াবসনং দহাম এিং পরু্িনাসর্ দকম্বন্দ্র গভর্নর দভবিম্বলটর বিবরম্ব  বেম্ব ম্বের্; 

COVID-19 এর বিরুম্বে যুম্বে উোর অিোম্বর্র জর্ে িোবসবলটিম্বক যর্েিাে জার্াম্বলর্  
  
বর্উ ই কন  দেম্বট আরও 8,236টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘটর্া বর্বিে কম্বরম্বের্ - যা রাজেিোপী 

দমাট আক্রাম্বের সং োম্বক 188,694-এ বর্ম্ব  এম্বসম্বে; 44টি কাউবিম্বে র্েুর্ ঘটর্াসমূহ  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে গভননর অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা করধ্লন ঘে, 
প্রধ্য়াজনীয় কমীধ্ের সরাসরর জনগধ্ণর সাধ্ে আলাপচাররতার সময় পররযান করার জনে রিনা 
পয়সায় কাপড় িা মাস্ক প্রোন করার জনে রতরন রনধ্য়াগকতন াধ্ের রনধ্েনশ রেধ্য় এক রনিনাহী আধ্েশ 
জারর করধ্িন।  
  
এছাড়াও গভননর কুওধ্মা ঘ াষণা করধ্লন ঘে রতরন একটি রনিনাহী আধ্েশ জারর করধ্িন, োধ্ত 
তারা অ্োরিিরি পরীক্ষা করার জনে িেরির ঘোগেতা সম্প্রসারণ করধ্ত পাধ্র এটি রনরিত করার 
উধ্েধ্শে ঘে েত ঘিরশ সম্ভি রনউ ইয়কন িাসীধ্ের কাধ্ছ অ্োরিিরি পরীক্ষা করার অ্োধ্েস রধ্য়ধ্ছ, 
েখন রাজে এই গুরুত্বপূণন পরীক্ষার িৃরি চারলধ্য় োধ্ে। রাজে এর আধ্গ রিরভন্ন লোিগুরলধ্ক আরও 
কমীধ্ের COVID-19 এর জনে পরীক্ষা করধ্ত অ্নমুরত ঘেওয়ার নমনীয়তা প্রোন কধ্রধ্ছ; এই 
রনিনাহী আধ্েধ্শ ঘসই কতৃন ত্ব প্রসাররত কধ্র োধ্ত একই কমীরা অ্োরিিরি পরীক্ষা করধ্ত পাধ্রন।  
  



 

 

এছাড়াও গভননর জাতীয় গভননর সরমরত (National Governors Association, NGA) ঘচয়ার, 
ঘমররলোন্ড গভণনর লোরর ঘহাগাধ্নর সাধ্ে রিেলীয় প্রধ্চষ্টায় ঘোগ রেধ্য়ধ্ছন রাধ্জের সাহাধ্েের জনে 
500 রিরলয়ন মারকন ন িলাধ্রর আহ্বান জারনধ্য়। ঘেিাধ্রল CARES অ্োক্ট এ কধ্ ার রাষ্ট্রীয় রাজস্ব 
আধ্য়র  াটরত পূরধ্ণ শূনে অ্েনায়ন রছল। ঘকন্দ্রীয় সরকাধ্রর রাজে এিং স্থানীয় কর (State And 
Local Taxes, SALT) প্রতোহার করার জনে তাাঁর আহ্বানও পুনিনেি কধ্রন গভননর।  
  
আজ পূধ্িন গভননর কুওধ্মা রনস্কায়ুনা পােওধ্য় নারসনং ঘহাম এিং পুনিনাসন ঘকন্দ্রধ্ক (Pathways 
Nursing Home and Rehabilitation Center) ঘভরিধ্লটরগুরল রেররধ্য় ঘেন। পােওধ্য় নারসনং ঘহাম 
COVID-19 এর রিরুধ্ি চলমান প্রধ্চষ্টার অ্ংশ রহধ্সধ্ি রনউইয়কন  ঘেধ্টর কাধ্ছ এই জীিন 
রক্ষাকারী ঘমরশনগুরল প্রোন করার মাযেধ্ম অ্োরচত অ্িোন ঘরধ্খধ্ছ। এছাড়াও গভননর তাাঁর 
কনোধ্ের িারা ঘিক করা কুরক কমীধ্ের ও নারসনং ঘহাধ্মর িারসন্দাধ্ের জনে সরিরাহ কধ্রন।  
  
"এই মুহুধ্তন  সিার জনে িড় প্রশ্ন হধ্ে আমরা কখন অ্েননীরতধ্ক পুনরায় চাল ুকরি, রকন্তু প্রেধ্ম 
আমাধ্ের রনরিত করধ্ত হধ্ি ঘে এটি করার আমাধ্ের একটি স্মাটন , রনরাপে এিং সমরিত 
পররকল্পনা রধ্য়ধ্ছ ো জনস্বাস্থেধ্ক রিপন্ন কধ্র না," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "অ্েননীরত চালু করার 
মূল পে হল ভাইরাস ছড়াধ্নার সীমািি করা এিং অ্োরিিরি পরীক্ষা িাড়ধ্না অ্িোহত রাখা। 
আরম ে'ুটি রনিনাহী আধ্েশ জারর করধ্ত োরে-এক রনধ্েনশনা রনধ্য়াগকতন াধ্ের, োরা জনসাযারধ্ণর 
সাধ্ে আলাপচাররতা কধ্র ঘসই প্রধ্য়াজনীয় কমীধ্ের একটি মাস্ক প্রোন করধ্ত, এিং আধ্রকটি 
অ্োরিিরি পরীক্ষা করার ঘোগে িেরিধ্ের সংখো প্রসাররত করার জনে। এই পেধ্ক্ষপগুধ্লা মানুষধ্ক 
কাধ্জ রেররধ্য় আনার মূধ্ল োকধ্ি এিং তারা রেধ্র ঘগধ্ল ঘেন সুররক্ষত োধ্কন ঘস রিষয় রনরিত 
করার জনে খুিই গুরুত্বপনূন হধ্ি।"  
  
পররধ্শধ্ষ, গভননর আরও 8,236টি নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ের  টনা রনরিত কধ্রধ্ছন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ের সংখো 188,694-এ রনধ্য় এধ্সধ্ছ। ঘমাট 188,694 
জন িেরি োরা ভাইরাধ্সর জনে রনরিতভাধ্ি সনাি হধ্য়ধ্ছন, তাধ্ের ঘভৌগরলক অ্িস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  দমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  478  32  

Allegany  26  0  

Broome  126  9  

Cattaraugus  28  9  

Cayuga  29  1  

Chautauqua  22  1  

Chemung  60  0  

Chenango  63  2  

Clinton  43  0  

Columbia  79  2  

Cortland  18  1  
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Delaware  39  0  

Dutchess  1,838  94  

Erie  1,571  99  

Essex  12  0  

Franklin  12  1  

Fulton  21  0  

Genesee  69  2  

Greene  44  7  

Hamilton  3  0  

Herkimer  37  0  

Jefferson  46  2  

Lewis  6  0  

Livingston  30  0  

Madison  101  2  

Monroe  798  31  

Montgomery  29  0  

Nassau  23,553  969  

Niagara  183  16  

NYC  103,208  4,900  

Oneida  195  14  

Onondaga  397  17  

Ontario  57  1  

Orange  5,027  180  

Orleans  25  1  

Oswego  38  1  

Otsego  43  0  

Putnam  497  3  

Rensselaer  105  9  

Rockland  7,721  244  

Saratoga  196  9  

Schenectady  199  5  

Schoharie  12  0  

Schuyler  5  0  

Seneca  16  0  

St. Lawrence  85  5  

Steuben  121  2  

Suffolk  20,816  933  

Sullivan  358  18  



 

 

Tioga  19  0  

Tompkins  109  1  

Ulster  612  23  

Warren  46  2  

Washington  34  3  

Wayne  42  0  

Westchester  19,313  584  

Wyoming  31  0  

Yates  3  1  
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