
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা 'NYS অর্ পজ' -এর মময়াদ 15 মম পর্নন্ত 
িাবিম্বয় মদওয়ার ম াষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
পািবলক পবরিহর্ বিম্বেম্বম মাস্ক িা মুখ আিৃত করার পবরযার্ করার জর্ে িকল বর্উ ইয়ম্বকন র 
অবযিািীম্বদর বর্ম্বদন ে মদর্, এম্বত িেবিগত পবরিহর্ গ্রহণ িা ভািা মর্ওয়ার জর্ে িাহর্ বর্িনাহী 

আম্বদম্বের অংে  
  

মেট ম াষণা কম্বর মর্ বর্উ জাবিনম্বত 100 মভবিম্বলটর পাঠাম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  মেম্বটর 48টি কাউবিম্বত র্তুর্  টর্ািমূহ িহ আরও 8,505টি অবতবরি 
কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ - র্া মেটিোপী মমাট আক্রাম্বন্তর িংখোম্বক 222,284-

এ বর্ম্বয় এম্বিম্বে  
  
  
চলমান COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামাবিি মাঝে, গভননি অ্যানু্ড্র এম. কুওঝমা আজ বনউ ইয়র্ন  স্টেট 
অ্ন পঝজি (NYS on Pause) সর্ল বিবিবনঝেি 15 স্টম পর্নন্ত সম্প্রসাবিত র্িাি র্থা স্ট ােণা 
র্ঝিঝেন। অ্নযানয আঞ্চবলর্ স্টেট গুবলি সঝে আঝলাচনা র্ঝিই এই িযিস্থা স্টনওয়া হয়। এই 
অ্বতবিক্ত িঝেি সময়র্াঝলি পঝি স্টেট পুনিায় মলূযায়ন র্িঝি।  
  
গভননি কুওঝমা সমস্ত বনউ ইয়ঝর্ন ি অ্বিিাসীঝেিঝর্ পািবলর্ ট্রান্সঝপাটন  বসঝেমগুবলঝত এিং িযবক্তগত 
পবিিহন স্টনওয়াি সময় িা ভাড়া বনঝয় র্ানিাহন চালাঝনাি সময় মাস্ক পড়াি িা মুখ আিৃত র্ঝি 
িাখাি বনঝেনশনা বেঝয়ঝেন। এোড়া, সির্াবি বসঝেঝমি সমস্ত অ্পাঝিটি, িযবক্তগত িাহর্ এিং 
ভাড়াি র্ানিাহঝনি জনয র্াজ র্িাি সময় অ্িশযই এর্টি মাস্ক িা মখু আিতৃ র্ঝি িাখঝত হঝি। 
গতর্াল গভননি র্তৃন র্ স্ট াবেত র্ার্নবনিনাহী আঝেঝশ এই বনঝেন বশর্াগুবল বিশেভাঝি িযক্ত র্িা হঝয়ঝে 
স্টর্ বনউ ইয়ঝর্ন ি সমস্ত স্টলার্ঝর্ জনসািািঝণি িাইঝি এিং এমন পবিবস্থবতঝত স্টর্খাঝন সামাবজর্ 
েিূত্ব িজায় িাখা র্ায় না স্টসখাঝন মাস্ক িা মুঝখি আিিণ পিঝত হঝি। বনিনাহী আঝেশ 17 এবিল 
শুক্রিাি, িাত 8 টায় র্ার্নর্ি হঝয় র্াঝি।  
  
গভন নি আিও স্ট ােণা র্ঝিন স্টর্ স্টেট বনউ জাবসনঝত 100 স্টভবিঝলটি িোন র্িঝি। গতর্াল 
গভন নি স্ট ােণা র্ঝিঝেন স্টর্ স্টেট বমবশগানঝর্ 100টি স্টভবিঝলটি এিং স্টমবিলযান্ডঝর্ 50টি 
স্টভবিঝলটি িোন র্িঝি।  

https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-issues-executive-order-requiring-all-people-new


 

 

  
"বনউ ইয়র্ন ঝর্ থাবমঝয় স্টেওয়া এিং পুনিায় চাল ুর্িা আগামী র্ঝয়র্ সপ্তাহ িঝি আমাঝেি 
অ্থননীবতি এর্ চলমান িবক্রয়া হঝত র্াঝে, র্া আমিা অ্নযানয স্টেঝটি সাঝথ র্াজ র্িবে, তঝি 
আমাঝেি এটি এমনভাঝি র্িঝত হঝি র্া সংক্রমঝণি হািঝর্ িাবড়ঝয় না স্টেঝল এিং ভাইিাঝসি 
বিতীয় সঝেত ততবি না র্ঝি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা স্টেখাঝত স্টপঝিবে স্টর্ আমিা 
ভাইিাঝসি বিস্তাি বনয়ন্ত্রণ র্িঝত পাবি, বর্ন্তু আমিা এখন স্টর্ সমস্ত অ্গ্রগবত র্ঝিবে তা িাবতল 
র্িঝত পািঝিা না। স্টর্ঝহতু আমিা স্টলার্ঝেি র্াঝজ বেবিঝয় আনঝত এিং িযিসাঝয় িযার্ আপ 
স্টপঝত এিং বনিাপে ও োবয়ত্বশীল উপাঝয় চালাঝনাি জনয আঞ্চবলর্ পবির্ল্পনায় র্াজ চাবলঝয় 
র্াবে,আমিা আমাঝেি মাবি-স্টেট র্াউবন্সঝলি অ্নযানয স্টেঝটি সাঝথ সমন্বয় র্ঝি 15 স্টম পর্নন্ত 
পজ োংশঝনি উপি সমস্ত NYS িাবড়ঝয় বেবে র্বে আমিা িাবণটিঝর্ বনয়ন্ত্রণ র্িঝত পাবি, 
আমাঝেি স্টসই সংক্রমঝণি হাি আিও স্টিবশ র্মাঝত হঝি এিং আমিা এখনও স্টসখাঝন স্টনই।"  
  
পবিঝশঝে, গভননি আিও 8,505টি নঝভল র্ঝিানাভাইিাস আক্রাঝন্তি  টনা বনবিত র্ঝিঝেন, র্া 
বনউ ইয়র্ন  স্টেট জঝুড় স্টমাট বনবিত আক্রাঝন্তি সংখযা 222,284-এ বনঝয় এঝসঝে। স্টমাট 222,284 
জন িযবক্ত র্ািা ভাইিাঝসি জনয বনবিতভাঝি সনাক্ত হঝয়ঝেন, তাঝেি স্টভৌগবলর্ অ্িস্থান বনম্নরূপ:  
  

কাউবি  মমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  581  33  

Allegany  28  0  

Broome  167  14  

Cattaraugus  32  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  24  0  

Chemung  70  1  

Chenango  73  2  

Clinton  46  1  

Columbia  99  3  

Cortland  24  1  

Delaware  47  1  

Dutchess  2,085  37  

Erie  1,850  99  

Essex  12  0  

Franklin  13  0  

Fulton  25  1  

Genesee  78  2  

Greene  74  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  43  3  



 

 

Jefferson  48  1  

Lewis  8  1  

Livingston  32  1  

Madison  105  0  

Monroe  932  48  

Montgomery  32  0  

Nassau  27,772  1,057  

Niagara  216  12  

NYC  123,146  4,844  

Oneida  249  3  

Onondaga  462  13  

Ontario  65  3  

Orange  5,888  172  

Orleans  34  1  

Oswego  44  2  

Otsego  44  0  

Putnam  573  2  

Rensselaer  137  13  

Rockland  8,752  278  

Saratoga  231  4  

Schenectady  245  8  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  93  1  

Steuben  154  3  

Suffolk  24,182  904  

Sullivan  437  13  

Tioga  27  2  

Tompkins  116  1  

Ulster  761  28  

Warren  81  4  

Washington  46  4  

Wayne  49  1  

Westchester  21,828  881  

Wyoming  34  0  

Yates  7  1  
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