
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্িনাহী আম্বেে প্রোর্ কম্বরর্ যাম্বে প্রম্বেেক 
বর্উ ইয়কন  অবযিাসী স্বয়ংবিয়ভাম্বি একটি ডাকমাসুল দেওয়া অর্ুপবিবের িোলট আম্বিের্ পার্  

  
গভর্নর এর আম্বগ 23 জরু্ প্রাথবমক বর্িনাচম্বর্ সকল ইয়কন  অবযিাসীম্বক অর্ুপবিে দভাট দেওয়ার 

অর্ুমবে দেওয়ার জর্ে বর্িনাহী আম্বেে জাবর কম্বরবিম্বলর্  
  

বর্উ ইয়কন  দেম্বটর রাজস্ব বর্িনাহী িাম্বজম্বটর পিূনাভাস দথম্বক 13.3 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলার হ্রাস 
পাম্বি িম্বল মম্বর্ করা হম্বে; COVID-19 এর কারম্বে অথনিির 2021দথম্বক 2024 এর মম্বযে আবথনক 

পবরকল্পর্ায় 61 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর ঘাটবে  
  

বর্উ ইয়কন  দেম্বট আম্বরা 8,130 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আিান্ত ো বর্বিে কম্বর - যা দেটিোপী 
দমাট আিাম্বন্তর সংখ্োম্বক 271,590-দে বর্ম্বয় আম্বস; 46 কাউবিম্বে র্েুর্ দরাগী ের্াক্ত হয়  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, রিরন 
একটি রনর্নাহী আধ্িশ জারি কিধ্র্ন োধ্ি রনউ ইেকন  ঘেট অ্র্ ইধ্লকশধ্নি (New York State 
Board of Elections) মাযেধ্ম প্রধ্িেক নিুন ইেকন  অ্রযর্াসীধ্ক স্বেংরিেভাধ্র্ অ্নুপরিি র্োলধ্টি 
জনে একটি ঘপাধ্েজ-ঘপইড প্রিান কিা হধ্র্। এই মাধ্সি শুরুি রিধ্ক, গভননি একটি রনর্নাহী 
আধ্িশ জারি কধ্িরেধ্লন োধ্ি সকল রনউ ইেকন  অ্রযর্াসীধ্ক 23 জধু্নি প্রাথরমক রনর্নাচধ্ন 
অ্নুপরিি ঘভাট প্রিাধ্নি অ্নুমরি ঘিওো হে।  
  
গভননি COVID-19 মহামারিি অ্থনননরিক প্রভাধ্র্ি রূপধ্িখাও র্ণননা কধ্িন। রনর্নাহী র্াধ্জধ্টি 
পূর্নাভাস ঘথধ্ক রনউ ইেকন  ঘেধ্টি িাজস্ব 13.3 রর্রলেন মারকন ন ডলাি - র্া 14 শিাংশ - হ্রাস 
পাধ্র্ র্ধ্ল মধ্ন কিা হধ্ে। এোড়াও, অ্থনর্েি 2021 ঘথধ্ক 2024 এি আরথনক পরিকল্পনাি 
সমেকাধ্ল িাজস্ব ঘথধ্ক 61 রর্রলেন মারকন ন ডলাি হ্রাস হধ্র্ র্ধ্ল মধ্ন কিা হধ্ে।  
  
"আমিা র্িধ্িখাধ্ক সমিল কিধ্ি এর্ং সংিমধ্ণি রর্স্তাি হ্রাস কিধ্ি িিুন ান্ত অ্গ্রগরি কিরে, 
রকন্তু আমিা জারন না এই মহামারি কখন ঘশষ হধ্র্ এর্ং আমিা গণিন্ত্রধ্ক যধ্ি িাখধ্ি পািরে 
না," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম একটি রনর্নাহী আধ্িশ জারি কিরে োধ্ি প্রধ্িেক রনউ ইেকন  
ঘভাটাি স্বেংরিেভাধ্র্ অ্নুপরিি র্োলধ্টি জনে একটি ডাকমাসুল ঘিওো আধ্র্িন পান, কািণ 



 

 

ঘকাধ্না রনউ ইেকন  অ্রযর্াসীধ্ক িাধ্িি স্বািে এর্ং ঘভাট ঘিওোি অ্রযকাধ্িি রভরিধ্ি র্াোই কিা 
উরচি নে।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 8,130 টি নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আিাধ্ন্তি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিি আিাধ্ন্তি সংখো 271,590 এ রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 271,590 
জন র্েরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্র্ সনাি হধ্েধ্েন, িাধ্িি ঘভৌগরলক অ্র্িান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  দমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  805  47  

Allegany  31  1  

Broome  232  8  

Cattaraugus  39  2  

Cayuga  39  2  

Chautauqua  27  1  

Chemung  79  3  

Chenango  84  2  

Clinton  53  1  

Columbia  129  6  

Cortland  25  0  

Delaware  51  1  

Dutchess  2,517  57  

Erie  2,603  153  

Essex  22  0  

Franklin  13  0  

Fulton  29  1  

Genesee  127  1  

Greene  90  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  56  2  

Jefferson  58  2  

Lewis  9  0  

Livingston  44  3  

Madison  106  0  

Monroe  1199  47  

Montgomery  39  0  

Nassau  32,765  641  

Niagara  332  37  

NYC  150,473  4,618  



 

 

Oneida  323  6  

Onondaga  639  39  

Ontario  73  0  

Orange  7,155  339  

Orleans  60  1  

Oswego  51  2  

Otsego  50  0  

Putnam  619  4  

Rensselaer  198  7  

Rockland  10,091  263  

Saratoga  278  13  

Schenectady  297  9  

Schoharie  21  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  144  5  

Steuben  171  0  

Suffolk  30,606  1,039  

Sullivan  628  48  

Tioga  40  0  

Tompkins  121  2  

Ulster  976  34  

Warren  122  3  

Washington  83  3  

Wayne  53  0  

Westchester  26,633  674  

Wyoming  43  2  

Yates  11  0  
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