
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাহী আম্বেম্বে জাবর কম্বরম্বের্ যা সকল 
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের সরকারী এিং স্টিসরকারী পরীক্ষাগারগুবলম্বক রাম্বজের স্বাস্থ্ে েপ্তম্বরর সাম্বে 

সমন্বম্বয়র বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বের্ বর্র্নায়ক পরীক্ষাগুবলম্বক অগ্রাবযকার প্রোর্ করার জর্ে  
  

পরীক্ষা িাড়াম্বর্ার জর্ে রাম্বজের প্রম্বচষ্টার অংে, গভর্নম্বরর ব্লুবপ্রম্বের এক মূল উপাোর্ বর্উ 
ইয়কন ম্বক বিরামহীর্ করার জর্ে  

  
রাজেগুবলম্বক সীমাহীর্ অেন প্রোর্ করার জর্ে স্টেডাম্বরল সরকাম্বরর আহ্বার্ পরু্িনেক্ত কম্বর  

  
বর্ম্ন-আম্বয়র বর্উ ইয়কন িাসীম্বের CARES অোম্বের এর অযীম্বর্ তাম্বের অেননর্বতক প্রভাম্বির 

স্টপম্বমে োবি করার জর্ে সম্বচতর্তা প্রচারর্া শুরু কম্বরর্  
  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 7,358টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিত কম্বর - যা রাজেিোপী স্টমাে 

আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 229,642-স্টত বর্ম্বয় আম্বস; 50 কাউবেম্বত র্তুর্ স্টকস  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে রিরন 
একটি রনর্নাহী আধ্েশ জারি কিধ্র্ন রনউ ইয়ধ্কন ি সকল সিকািী ও ঘর্সিকািী লোর্গুরলধ্ক িাজে 
স্বাস্থ্ে েপ্তধ্িি (Department Of Health) সাধ্ে সমন্বয় কিাি জনে োধ্ি কধ্িানাভাইিাধ্সি 
রনণনায়ক পিীক্ষাধ্ক অ্গ্রারযকাি ঘেওয়া োয়। এই পেধ্ক্ষপ িাধ্জেি পিীক্ষণ র্রৃি কিাি প্রধ্চষ্টাি 
একটি অ্ংশ, ো গভননধ্িি রনউ ইয়কন ধ্ক রর্িামহীন কিাি ব্লুরপ্রধ্েি একটি মূল উপাোন। রনর্নাহী 
আধ্েশটি রনরিি কিধ্ি সাহােে কিধ্র্ ঘে িাধ্জেি 301টি লোর্ধ্িটরি এর্ং হাসপািালগুরল োিা 
ভাইিলরজ সম্পােন কিাি জনে লাইধ্সন্সপ্রাপ্ত, িািা সমন্বরয়িভাধ্র্ কাজ কধ্িন পিীক্ষা কিাি 
ঘক্ষধ্ে প্ররির্ন্ধকিাগুরল জয় কিাি জনে োি সম্মুখীন ঘেধ্শি সর্ িাজেই এখন হধ্েন।  
  
অ্েননীরিধ্ক রস্থ্রিশীল কিধ্ি এর্ং িাজেগুরলধ্ক িাধ্েি কাজকমন পনুিায় চাল ুকিাি জনে 
িাজেগুরলধ্ক অ্র্ায অ্েনায়ন প্রোধ্নি জনে ঘেধ্েধ্িল সিকািধ্ক িাাঁি আহ্বান পুনর্নেক্ত কধ্িন। 
ঘেোধ্িল কধ্িানাভাইিাস এইে, রিরলে, অ্োন্ড ইধ্কানরমক রসরকউরিটি (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security, CARES) অ্োক্ট সহ এই সঙ্কধ্টি সুিাহা কিধ্ি ঘকন্দ্রীয় 
সিকাি রিনটি রর্ল পাশ কধ্িধ্ে, োি মধ্যে িাধ্জেি িাজধ্স্বি খামরি পূিণ কিাি জনে একটিধ্িও 
অ্েনায়ধ্নি র্ের্স্থ্া রেল না।  
  



 

 

গভননি স্বল্প আধ্য়ি রনউ ইয়কন র্াসীধ্েি কধ্িানাভাইিাস এইে, রিরলে, অ্োন্ড ইধ্কানরমক 
রসরকউরিটি অ্োধ্ক্টি অ্যীধ্ন িাধ্েি অ্েনননরিক প্রভাধ্র্ি ঘপধ্মে োরর্ কিাি জনে উৎসারহি কিাি 
উধ্েধ্শে সধ্চিনিা প্রচাি শুরু কধ্িন। এই অ্োক্ট 75,000 মারকন ন েলাধ্িি রনধ্চ উপাজন নকািী 
1,200 মারকন ন েলাি এর্ং 150,000 মারকন ন েলাধ্িি রনধ্চ উপাজন নকািী র্েরক্তধ্েি 2,400 মারকন ন 
েলাি প্রোন কধ্ি। িধ্র্ কিোিািা 2018 র্া 2019 এি ঘেোধ্িল টোক্স রিটানন োরখল কধ্ি 
োকধ্ল ঘকর্ল িাধ্েি ঘপধ্মে স্বয়ংরিয়ভাধ্র্ পাধ্র্ন। ঘেধ্হিু ঘেোধ্িল োইরলং-এি সীমা ঘমাটামুটি 
12,000 মারকন ন েলাি র্েরক্তি জনে এর্ং 24,000 মারকন ন েলাি রর্র্ারহি েম্পরিধ্েি জনে, সর্ 
ঘচধ্য় কম আধ্য়ি রনউ ইয়কন র্াসীিা োধ্েি রিটানন োইল কিাি প্রধ্য়াজন ঘনই িািা ঘপধ্মে পাধ্র্ন 
না েরে না িািা ইোননাল ঘিরভরনউ সারভন স (Internal Revenue Service, IRS)-ঘক িাধ্েি 
িেে প্রোন কধ্িন।  
  
গভননধ্িি সধ্চিনিা প্রচািণাধ্ক সমেনন কিাি জনে, কি ও অ্েন রর্ভাগ (Department of 
Taxation and Finance) একটি অ্েনননরিক প্রভার্ পরিধ্শাধ্যি িেে: আপনাি ো জানা উরচি 
ওধ্য়র্ধ্পজ চালু কধ্িধ্ে এর্ং কিোিাধ্েি সিাসরি আউরিচ প্রোন কিধ্র্ োিা িাধ্েি পাওনা 
পরিধ্শাধ্যি অ্েন স্বয়ংরিয়ভাধ্র্ প্রাপ্ত হধ্ি নাও পাধ্িন। আয়কি রর্ভাগ (Tax Department) 
অ্স্থ্ায়ী ও প্ররির্ন্ধকিামূলক সহায়িাি েপ্তি (Office of Temporary and Disability 
Assistance), রনউ ইয়কন  ঘেট রেরভশন অ্ে ঘভধ্টিান্স সারভন ধ্সস (NYS Division of Veterans' 
Services), শ্রম েপ্তি (Department of Labor) ও স্থ্ানীয় করমউরনটিি সংগঠনগুধ্লাি সাধ্ে 
অ্ংরশোরিত্বও কিধ্র্ সধ্চিনিা র্াডাধ্ি এর্ং োধ্েি এই সুরর্যা সর্ ঘচধ্য় ঘর্রশ প্রধ্য়াজন িাধ্েি 
দ্বািা র্ের্স্থ্া ঘনওয়া রনরিি কিধ্ি হধ্র্।  
  
"রনউ ইয়কন ধ্ক রর্িাম-হীন কিাি জনে আমিা আগামী ঘর্শ কধ্য়ক মাস যধ্ি ঘে কাজ কির্, 
ঘসখাধ্ন পিীক্ষণ এর্ং ঘিরসং আমাধ্েি গাইেধ্পাে হধ্র্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্িন মাধ্ন র্ড 
মাধ্পি COVID পিীক্ষা প্রধ্য়াজন, িা কিধ্ি ঘকানও িাজেই সক্ষম নয়। আমাধ্েি িাজে জধু্ড 
300টি লোর্ধ্িটরি এর্ং হাসপািাল আধ্ে োিা ভাইধ্িালরজ ঘটরেং কধ্ি এর্ং আমাধ্েিধ্ক িাধ্েি 
একটি রসধ্েধ্ম পরিণি কিধ্ি হধ্র্ -- ঘেমন আমিা হাসপািালগুরলি সধ্ে কধ্িরে -- আমাধ্েি 
পিীক্ষাি ক্ষমিাধ্ক ঘসখাধ্ন রনধ্য় ঘেধ্ি ঘেখাধ্ন এটি োওয়া প্রধ্য়াজন। আরম একটি রনর্নাহী আধ্েশ 
জারি কিধ্ি োরে োধ্ি র্লা হধ্য়ধ্ে স্বাস্থ্ে েপ্তি (Department of Health) এই সর্ লোর্গুরলি 
সাধ্ে সমন্বয়সাযন কিধ্র্ োধ্ি আমিা পিীক্ষা কিা র্াডাধ্ি পারি এর্ং আধ্িা ঘর্শী মানুষধ্ক 
কাধ্জ রেরিধ্য় আনধ্ি পারি।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 7,358টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আিাধ্েি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড ঘমাট রনরিি আিাধ্েি সংখো 229,642-ঘি রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 
229,642 জন র্েরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্র্ সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, িাধ্েি ঘভৌগরলক 
অ্র্স্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবে  স্টমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  619  38  

Allegany  29  1  

https://www.tax.ny.gov/press/alerts/stimulus-checks-information.htm


 

 

Broome  178  11  

Cattaraugus  34  2  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  1  

Chemung  71  1  

Chenango  76  3  

Clinton  47  1  

Columbia  101  2  

Cortland  25  1  

Delaware  48  1  

Dutchess  2,142  57  

Erie  1,929  79  

Essex  15  3  

Franklin  13  0  

Fulton  27  2  

Genesee  83  5  

Greene  77  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  46  3  

Jefferson  50  2  

Lewis  8  0  

Livingston  34  2  

Madison  105  0  

Monroe  975  43  

Montgomery  33  1  

Nassau  28,539  767  

Niagara  227  11  

NYC  127,352  4,206  

Oneida  261  12  

Onondaga  483  21  

Ontario  67  2  

Orange  6,084  196  

Orleans  34  0  

Oswego  45  1  

Otsego  44  0  

Putnam  578  5  

Rensselaer  150  13  

Rockland  8,987  235  

Saratoga  236  5  



 

 

Schenectady  250  5  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  96  3  

Steuben  154  0  

Suffolk  25,035  853  

Sullivan  505  68  

Tioga  30  3  

Tompkins  117  1  

Ulster  788  27  

Warren  91  10  

Washington  48  2  

Wayne  49  0  

Westchester  22,476  648  

Wyoming  35  1  

Yates  8  1  

  
  

###  
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