
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, আগামী সপ্তাম্বহ শুরু 
হওয়া ইম্বলবিভ আউটম্বেম্বেন্ট বিটম্বমন্ট কাউবন্ট ও হাসোতালসমূম্বহ COVID-19- সার্ন -এর 

উম্বেখম্বোগে ঝুুঁ বক োড়াই েরু্রায় শুরু হম্বি  
  

 ঘ াষণা কম্বরম্বে ঘে েরু্রায় চালু করার র্র্ে ঘেট একটি আঞ্চবলক েদ্ধবত গ্রহণ করম্বি   
  

ঘটবেিং বর্ম্বয় আম্বলাচর্া করম্বত আর্ ঘহায়াইট হাউম্বস ঘপ্রবসম্বেন্ট িাম্বের সম্বে গভন র্র সাক্ষাত 
করম্বির্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 4,178 র্র্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রান্ত তা বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোেী 
ঘমাট আক্রাম্বন্তর সিংখোম্বক 251,690-ঘত বর্ম্বয় আম্বস; 41 কাউবন্টম্বত র্তুর্ ঘরাগী ের্াক্ত হয়  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে, 
অ্নরিরিলধ্ে ইধ্লরিভ আউটধ্েধ্েন্ট রিটধ্মন্ট কাউরন্ট ও হাসোিালসমূধ্হ COVID-19- সাজন -এি 
উধ্েখধ্োগে ঝুুঁ রক োড়াই েুনিায় শুরু হধ্ি। কাউরন্টি জনে হাসোিাধ্লি যািণক্ষমিা 25 েিাাংধ্েি 
ঘিরে হধ্ল এিাং গি 10 রিধ্নি মধ্যে েরি COVID-19 ঘিাগীধ্িি 10 জধ্নিও কম নিুন 
হাসোিাধ্ল ভরিন  কিা হয় িধ্ি হাসোিালগুরল 28 এরিল 2020 সাধ্ল, ইধ্লরিভ আউটধ্েধ্েন্ট 
রিটধ্মন্ট েুনিায় চালু কিধ্ি োিধ্ি। েরি ঘকাধ্না হাসোিাল ইধ্লরিভ আউটধ্েধ্েন্ট রিটধ্মন্ট 
েুনিায় চালু কিধ্ি োধ্ি এিাং এটি একটি কাউরন্টধ্ি অ্িরিি হয়, িধ্ি ঘসই হাসোিাধ্ল 25 
েিাাংধ্েি রনধ্চ যািণক্ষমিা িধ্য়ধ্ে অ্থিা গি 10 রিধ্ন 10 জধ্নিও ঘিরে নিুন হাসোিাধ্ল ভরিন  
হধ্য়ধ্ে, ঘসই হাসোিাল ইধ্লরিভ সাজন ারি েুনিায় চালু কিাি ঘোগে নয়। েরি একটি কাউরন্ট িা 
হাসোিাধ্ল ইধ্লরিভ সাজন ারি েুনিায় শুরু কিা হয়, িাহধ্ল 25 েিাাংে ঘেেধ্হাধ্েি রনধ্চ 
হাসোিাধ্লি যািণক্ষমিা হ্রাস অ্নুভি কধ্ি অ্থিা COVID-19 ঘিাগীধ্িি 10 িা িাি ঘিরে নিুন 
হাসোিাধ্ল ভরিন  কিাি অ্রভজ্ঞিা হয়, ঘসধ্ক্ষত্র ইধ্লরিভ সাজন ারি অ্িেেই িন্ধ কিধ্ি হধ্ি। উেিন্তু, 
ঘিাগীধ্িি ঘেধ্কাধ্না ইধ্লরিভ আউটধ্েধ্েন্ট রিটধ্মন্ট এি েূধ্িন COVID-19 এি জনে অ্িেেই 
ঘনধ্গটিভ েিীক্ষা কিধ্ি হধ্ি। ইধ্লরিভ সাজন ারি েুনিায় চালু কিাি রিষধ্য় ঘেট ঘহলথ রিোটন ধ্মন্ট 
(State Department of Health) রনধ্িন রেকা জারি কিধ্ি।  
  
ইধ্লরিভ সাজন ারিি উেি রিরযরনধ্ষয থাকধ্ি ব্রঙ্কস, কুইন্স, িকলোন্ড, নাসাউ, রিনটন, ইধ্য়টস, 
ওধ্য়েধ্চোি, আলিারন, রিচমন্ড, ঘেউলাি, রকাংস, সুফলক, রনউ ইয়কন , িাধ্চস, সুরলভান, 



উলোি, এরি, অ্ধ্িঞ্জ এিাং ঘিনধ্সলায়াি কাউরন্টগুরলি মধ্িা অ্ঞ্চধ্ল নিুন COVID-19 সাংক্রমধ্ণি 
হাি েেনধ্িক্ষণ চধ্লধ্ে।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে ঘেট েনুিায় ঘখালাি ঘক্ষধ্ত্র একটি আঞ্চরলক েন্থা 
অ্িলেন কিধ্ি এিাং ঘকান ঘকান এলাকা ও অ্ঞ্চল খুলধ্ি এিাং কখন ঘসগুরল খুলধ্ি ঘস রিষধ্য় 
রসদ্ধান্ত ঘনওয়া হধ্ি। ঘলফধ্টনোন্ট গভননি কোরথ ঘহাচুল েরিম রনউ ইয়ধ্কন ি জনস্বািে এিাং েনুিায় 
খুধ্ল ঘিওয়া ঘকৌেধ্লি সমন্বয় কিধ্িন এিাং সাধ্িক ঘলফধ্টনোন্ট গভননি িিাটন  িুরফ রফঙ্গাি ঘলধ্কি 
জনস্বািে ও েুনিায় খুধ্ল ঘিওয়া ঘকৌেধ্লি সমন্বধ্য় রিধ্েষ উেধ্িষ্টা রহধ্সধ্ি ঘস্বচ্ছাধ্সিক রহধ্সধ্ি 
থাকধ্িন।  
  
ঘটরোং রনধ্য় আধ্লাচনাি জনে আজ ঘহায়াইট হাউধ্স ঘিরসধ্িন্ট িাধ্েি সধ্ঙ্গ বিঠক কিধ্িন িধ্লও 
ঘ াষণা কধ্িন গভন নি।  
  
"রনউ ইয়কন  ঘেমন নিুন COVID-19 সাংক্রমধ্ণি কাভন  রনরিহ্ন কিধ্ি চধ্লধ্ে, আমিা এখন ঘে 
অ্ঞ্চধ্ল হাসোিাধ্লি যািণক্ষমিা এিাং নিুন সাংক্রমধ্ণি হাি নিুন ইরিিাচক ঘক্ষধ্ত্র অ্স্বাভারিক 
হওয়াি ঝুুঁ রক উেিােন কধ্ি না এমন অ্ঞ্চধ্ল ইধ্লরিভ আউটধ্েধ্েন্ট রিটধ্মধ্ন্টি উেি রনধ্ষযাজ্ঞাগুরল 
িুধ্ল রনধ্ি িস্তুি আরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি অ্েরিহােন ঘে আমিা সি অ্ঞ্চধ্লি 
হাসোিাল এিাং স্বািে েরিধ্ষিা কমীধ্িি অ্রিিি সমথনন কধ্ি থারক োধ্ি িািা COVID ঘিাগীধ্িি 
রচরকৎসাি সক্ষমিা এিাং যািণক্ষমিা িধু্টাই িধ্য়ধ্ে িা রনরিি কিাি জনে কািণ এই ভাইিাস 
ঘকাধ্নাভাধ্িই েিারজি হয়রন।"  
  
েরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 4,178 টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিি আক্রাধ্ন্তি সাংখো 251,690 এ রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 251,690 
জন িেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্ি সনাি হধ্য়ধ্েন, িাধ্িি ঘভৌগরলক অ্িিান রনম্নরূে:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  704  17  

Allegany  30  0  

Broome  205  6  

Cattaraugus  35  1  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  75  2  

Chenango  79  1  

Clinton  51  0  

Columbia  113  2  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  



Dutchess  2,331  47  

Erie  2,147  38  

Essex  21  1  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  121  2  

Greene  87  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  50  1  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  0  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1,070  16  

Montgomery  37  2  

Nassau  31,079  402  

Niagara  260  5  

NYC  139,325  2,519  

Oneida  284  5  

Onondaga  514  5  

Ontario  72  1  

Orange  6,561  79  

Orleans  53  7  

Oswego  49  1  

Otsego  49  0  

Putnam  605  6  

Rensselaer  183  6  

Rockland  9,568  111  

Saratoga  257  3  

Schenectady  273  4  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  120  10  

Steuben  170  3  

Suffolk  28,154  492  

Sullivan  555  11  

Tioga  37  0  



Tompkins  119  0  

Ulster  893  16  

Warren  102  1  

Washington  68  3  

Wayne  51  1  

Westchester  24,656  350  

Wyoming  36  0  

Yates  10  0  

  
###  
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