
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, আগামীকাল ঘেম্বক 
ঘেটিোবি িোিক অোবিিবি িরীক্ষার জবরি শুরু হম্বি  

  
িড় আকাম্বরর অোবিিবি িরীক্ষা জর্সংখ্োর কত েতাংে এখ্র্ ভাইরাস ঘেম্বক মুক্ত তা বর্যনারণ 

করম্বত সাহােে করম্বি এিং আরও ঘিবে মার্ুষম্বক কাম্বজ বিবরম্বে আর্ম্বত সাহােে করম্বি  
  

ঘেট সাপ্লাই ঘচইর্ বিম্বে সহােতা করার জর্ে এিং িাোগর্বেক ঘটবেং ঘরম্প আি করম্বত 
প্রাইম্বভট লোি সমন্বে কম্বর ঘিিাম্বরল সরকাম্বরর সাম্বে কাজ চাবলম্বে োম্বি  

  
প্রম্বোজর্ হম্বল মোসাচুম্বসটস এ 400 ঘভবিম্বলটর িবরিহম্বর্র জর্ে ঘেট প্রস্তুত িম্বল ঘ াষণা কম্বরর্  
  

ঘকার্ অর্ুম্বমাবিত অবিবসম্বেিম্বক অর্লাইর্ বভবিও প্রেুবক্ত িেিহার কম্বর বিিাহ অর্ুষ্ঠার্ 
সম্পাির্ করার জর্ে বর্িনাহী আম্বিে প্রসাবরত করুর্  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 6,054 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোিী 46 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 242,786-ঘত বর্ম্বে আম্বস  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন, 
আগামীকাল ঘেট ঘহলথ রিপাটন ধ্মন্ট (State Department of Health) একটি ঘেটওোইি 
অ্োরন্টবরি ঘটরেিং সাধ্ভন  পরিচালনা শুরু কিধ্ব। ঘটরেিং সাধ্ভন  19.5 রমরলেন ঘলাধ্কি জনসিংখ্োি 
জনে 3,000 জধ্নি নমুনা সিংগ্রহ কিধ্ব - প্রসঙ্গক্রধ্ম জামনারন 83 রমরলেন জনসিংখ্োি সাধ্থ 
3,000 বেরিি নমুনা সম্পন্ন কধ্িরেল। বড় আকাধ্িি অ্োরন্টবরি ঘটরেিং জনসিংখ্োি শতকিা হাি 
রনযনািধ্ণ সাহায্ে কিধ্ব, য্ািা এখ্ন ভাইিাস ঘথধ্ক সুিরিত, আিও বেরিধ্ক রনিাপধ্ি কাধ্জ রিধ্ি 
য্াওোি সুধ্য্াগ কধ্ি ঘিধ্ব।  
  
গভননি কুওধ্মা একই সাধ্থ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘয্ ঘেট সাপ্লাই ঘচইন রিধ্ে সহােতা কিাি জনে এবিং 
িাোগনরেক ঘটরেিং ঘিম্প আপ কিধ্ত প্রাইধ্ভট লোব সমন্বে কধ্ি ঘিিাধ্িল সিকাধ্িি সাধ্থ কাজ 
চারলধ্ে য্াধ্ব, এটি মানুষধ্ক আবাি কাধ্জ রিরিধ্ে আনধ্ত এবিং অ্থননীরত পুনিাে চালু কিাি 
আধ্িকটি মূল উপািান।  
  



 

 

প্রধ্োজধ্ন 24  ণ্টাি মধ্যে 400 ঘভরন্টধ্লটিধ্কও মোসাচুধ্সটস-এ পরিবহধ্নি জনে ঘেট প্রস্তুত বধ্লও 
গভন নি ঘ াষণা কধ্িন।  
  
এোড়াও গভননি একটি রনবনাহী আধ্িধ্শ স্বািি কিধ্বন ঘয্ ঘকান অ্নুধ্মারিত অ্রিরসধ্েন্ট অ্নলাইন 
রভরিও প্রয্ুরি বেবহাি কধ্ি রববাহ অ্নুষ্ঠান সম্পািন কিধ্ত পািধ্বন। রনউ ইেধ্কন ি অ্রযবাসীধ্িিধ্ক 
িিূ ঘথধ্ক রববাধ্হি অ্নুমরত ঘপধ্ত এবিং ক্লাকন ধ্ক রভরিও কনিাধ্িধ্েি মাযেধ্ম অ্নুষ্ঠান সম্পািধ্নি 
অ্নুমরত রিধ্ে গতকাল, গভননি একটি রনবনাহী আধ্িশ জারি কধ্িরেধ্লন, য্া বতন মান আইধ্নি অ্যীধ্ন 
রনরষদ্ধ। অ্ধ্নক রববাহ বুেধ্িা COVID-19 মহামারিি িধ্ল সামরেকভাধ্ব বন্ধ হধ্েধ্ে য্া রনউ 
ইেধ্কন ি বতন মান স্বাস্থ্ে জরুরি অ্বস্থ্াি সমধ্ে রববাধ্হি লাইধ্সে ঘপধ্ত বাযা ঘিে; গতকাধ্লি 
কায্নরনবনাহী আধ্িশ অ্স্থ্ােীভাধ্ব আইধ্নি এমন একটি রবযান স্থ্রগত কধ্ি য্াি জনে বেরিগত 
সািাতকাি প্রধ্োজন।  
   
"অ্থননীরতধ্ক পুনিাে চাল ুকিাি জনে ঘয্ধ্কাধ্না পরিকল্পনা ও ঘিটা পিীিাি উপি রভরি কধ্ি হধ্ত 
হধ্ব এবিং আমাধ্িি রনরিত কিধ্ত হধ্ব ঘয্ আমাধ্িি অ্োরন্টবরি এবিং িাোগনরেক ঘটরেিং 
আমাধ্িি প্রধ্োজনীে ঘেল পয্নন্ত িধ্েধ্ে য্াধ্ত আমিা রনিাপধ্ি মানুষধ্ক কাধ্জ রিরিধ্ে রনধ্ত 
পারি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা আগামীকাল ঘেটজধু্ড় অ্োরন্টবরি পিীিা শুরু কিধ্ত 
চধ্লরে-আি আমিা ঘিধ্শ ঘসই কাজ সবধ্চধ্ে ঘজাড়াধ্লাভাধ্ব কিধ্ত চধ্লরে। ঠিক কতজন মানুষ 
COVID-19 দ্বািা সিংক্রারমত হধ্েরেল এটিই হধ্ব এি প্রথম সতে স্ন্োপশট এবিং আমিা একটি 
জনসিংখ্োি রহসাধ্ব ঘয্খ্াধ্ন আমিা ইরতমধ্যে সম্পন্ন কধ্িরে তা রজওপািরিরজিং োড়া খ্ুলধ্ত এবিং 
পুনরননমনাণ কিধ্ত সাহায্ে কিধ্ব।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 6,054 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, য্া 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সিংখ্ো 242,786-ঘত রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 242,786 
জন বেরি য্ািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ্েধ্েন, তাধ্িি ঘভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  682  34  

Allegany  30  0  

Broome  192  6  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  73  1  

Chenango  78  1  

Clinton  49  1  

Columbia  107  2  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  



 

 

Dutchess  2,240  39  

Erie  2,070  73  

Essex  18  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  117  30  

Greene  85  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  2  

Jefferson  54  4  

Lewis  8  0  

Livingston  39  2  

Madison  106  1  

Monroe  1,032  24  

Montgomery  35  1  

Nassau  30,013  833  

Niagara  246  12  

NYC  134,436  3,173  

Oneida  275  7  

Onondaga  498  6  

Ontario  70  1  

Orange  6,379  113  

Orleans  46  5  

Oswego  47  2  

Otsego  48  1  

Putnam  592  10  

Rensselaer  173  9  

Rockland  9,364  193  

Saratoga  251  7  

Schenectady  268  9  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  105  7  

Steuben  167  7  

Suffolk  26,888  745  

Sullivan  537  13  

Tioga  35  3  



 

 

Tompkins  117  0  

Ulster  854  34  

Warren  96  2  

Washington  63  11  

Wayne  50  1  

Westchester  23,803  624  

Wyoming  36  0  

Yates  9  0  

  
  

###  
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