
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 বিশ্বিোপী মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা বর্মনাণ ও উৎপাদর্ বদম্ব়ে শুরু 
কম্বর বর্উ ই়েকন  পরু্রা়ে খ ালার পর্না়েক্রম্বম পবরকল্পর্ার রূপম্বর া িেক্ত কম্বরম্বের্  

  
পবরকল্পর্া পর্না়েক্রম্বম এিং আঞ্চবলক বিম্বেষণ এিং বর্যনারম্বর্র বভবিম্বে িাস্তিা়ের্ করা হম্বি  

  
পরু্রা়ে খ ালার সম়ে প্রবেটি পর্নাম্ব়ে রাজ্ে হাসপাোম্বল ভবেন র হার এিং জ্র্স্বাস্থ্ে প্রভাম্বির 
বর্কট পর্নাম্বলাচর্া করম্বি এিং পবরকল্পর্া সমন্ব়ে করম্বি এিং খসই সূচকগুবলর উপর বভবি কম্বর 

অর্োর্ে বসদ্ধান্ত খর্ম্বি  
  

বর্উ ই়েকন  খেম্বট আম্বরা 5,902 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘটর্া বর্বিে কম্বর - র্া খেটিোপী 48 
কাউবিম্বে র্েুর্ আক্রাম্বন্তর ঘটর্াসহ খমাট আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 288,045-খে বর্ম্ব়ে আম্বস  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ রনউ ইয়র্ন  পুনিায় খ ালাি 
জনে এর্টি পর্নায়ক্ররমর্ পরির্ল্পনাি রূপধ্ি া ব্েক্ত র্ধ্িধ্েন এব্ং রনমনাণ ও উত্পাদন রদধ্য় শুরু 
র্ধ্ি িাধ্জেি জনে এর্টি নতুন স্বাভারব্র্ পরিরিরতি র্ল্পনা র্ধ্িধ্েন। পরির্ল্পনাটি পর্নায়ক্রধ্ম 
ব্াস্তব্ায়ন র্িা হধ্ব্ এব্ং আঞ্চরলর্ রব্ধ্েষণ ও রনযনািধ্র্ি রভরিধ্ত র্িা হধ্ব্। CDC-ি সপুারিধ্েি 
রভরিধ্ত এর্টি অ্ঞ্চল র্রদ এর্টি 14 রদধ্নি হাসপাতাধ্ল ভরতন ি হাি র্ধ্ম র্াওয়াি অ্রভজ্ঞতা লাভ 
র্ধ্ি, তাহধ্ল তািা পর্নায়ক্ররমর্ভাধ্ব্ পুনিায় খ ালাি র্াজ শুরু র্িধ্ত পাধ্ি। এই িাধ্জে 
হাসপাতাধ্ল ভরতন ি হাি, সংক্রমধ্ণি হাি এব্ং পরজটিভ অ্োরিব্রি পিীক্ষাি সং ো, খসই সাধ্ে 
সামরির্ জনস্বাধ্িেি উপি প্রভাব্ রনর্টভাধ্ব্ পর্নাধ্লাচনা র্িধ্ে, এব্ং এই সূচর্গুরলি উপি রভরি 
র্ধ্ি পরির্ল্পনাটি এব্ং অ্নোনে রসদ্ধান্তগুরল সমন্বয়সাযন র্িধ্ব্।  

• খেজ ওয়াধ্নি অ্ন্তভুন ক্ত হধ্ব্ র্ম ঝুুঁ রর্ সম্পন্ন রনমনাণ এব্ং উত্পাদন সংক্রান্ত 
রক্রয়ার্লাপ খ ালা।  

• খেজ টু অ্িারযর্াি এব্ং ঝুুঁ রর্ি স্তধ্িি উপি রভরি র্ধ্ি রনরদনষ্ট রর্েু রেল্প  ুলধ্ব্। 
খর্ ব্েব্সাগুধ্লা "খব্রে অ্পরিহার্ন" এব্ং র্মনিল ও িাহর্ধ্দি সংক্রমধ্ণি অ্ন্তরননরহত 
র্ম ঝুুঁ রর্ি মধ্যে রব্ধ্ব্চনা র্িা হয় খসগুধ্লাধ্র্ অ্িারযর্াি খদওয়াি পাোপারে 
অ্নোনে খর্ ব্েব্সাগুধ্লা "র্ম অ্পরিহার্ন" ব্া র্ািা সংক্রমধ্ণি এর্টি উচ্চতি 
ঝুুঁ রর্ধ্ত আধ্ে তাধ্দিধ্র্ও রব্ধ্ব্চনা র্িা হধ্ব্। সংক্রমধ্ণি হাি খর্মন র্মধ্ব্, 
ব্েব্সাগুধ্লা পনুিায় চাল ুর্িাি গরত ব্াড়াধ্না হধ্ব্।  



 

 

• অ্ঞ্চলটি িানীয় এলার্াি ব্াইধ্ি খেধ্র্ রব্পুল সং ের্ দেননােীধ্দি আরৃ্ষ্ট র্ধ্ি এমন 
আর্ষনণীয় িান ব্া ব্েব্সাগুরলধ্র্ অ্ব্েেই চালু র্িধ্ব্ না।  

• প্ররতটি পর্নাধ্য়ি মাধ্ঝ দইু সপ্তাহ োর্ধ্ব্ পুনিায় খ ালাি প্রভাব্ পর্নধ্ব্ক্ষণ র্িাি 
জনে এব্ং হাসপাতাধ্ল ভরতন ি হাি এব্ং সংক্রমধ্ণি হাি ব্াড়ধ্ে না তা রনরিত 
র্িাি জনে।  

• এই পরির্ল্পনাটি, রব্ধ্েষ র্ধ্ি িাউনধ্েট রনউ ইয়ধ্র্ন , মারি খেট খর্াঅ্রিন ধ্নেন 
সহ ব্াস্তব্ায়ন র্িা হধ্ব্। এই পরির্ল্পনাটি িাউনধ্েট, পাব্রলর্ হাউরজং এব্ং রনম্ন 
আধ্য়ি জনধ্গাষ্ঠী,  াদে ব্োংর্ ও রেশু পরিচর্নাি জনে িীষ্মর্ালীন র্ার্নক্রধ্মি উপি 
রব্ধ্েষ মধ্নাধ্র্াগ রদধ্য় পরিব্হন ব্েব্িা, পার্ন , সু্কল, সসর্ত ও ব্েব্সা প্ররতষ্ঠানগুরল 
খ ালাি সমন্বয়সাযনও র্িধ্ব্।  

• পর্নায়ক্রধ্ম পনুিায় খ ালা এোড়াও পৃের্ ব্েব্সা এব্ং রেল্প পরির্ল্পনাি উপি রভরি 
র্ধ্ি র্িা হধ্ব্, র্াি অ্ন্তভুন ক্ত হধ্ব্ র্মী ও খক্রতাধ্দি িক্ষা র্িাি জনে নতুন 
পদধ্ক্ষপ, োিীরির্ র্াধ্জি িান আধ্িা রনিাপদ এব্ং ব্েব্সায় সংক্রমধ্ণি ঝুুঁ রর্ র্ম 
র্িাি জনে প্ররক্রয়াসমূহ ব্াস্তব্ায়ন র্িা। এই সব্ পরির্ল্পনাগুরল প্রণয়ধ্নি জনে 
প্ররতটি অ্ঞ্চল ও রেধ্ল্পি িানীয় খনতাধ্দি সধ্ে আধ্লাচনা র্িধ্ে িাজে।  

  
"আমিা িাজে পুনিায় খ ালাি জনে এব্ং এর্টি নতুন রনউইয়র্ন  পুনিায় র্ল্পনা র্িাি র্ো 
ব্লরেলাম, এব্ং তা র্িধ্ত আমিা ব্েব্সারয়র্ রসদ্ধাধ্ন্তি সাধ্ে অ্ংেীদারিধ্ে সির্ারি রসদ্ধান্ত রনধ্ত 
হধ্ব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রধ্তের্ ব্েব্সায়ী খনতা ব্ুঝধ্ত পাধ্িন খর্ আমিা শুযু আব্াি চালু 
র্ধ্ি আধ্গি অ্ব্িায় এব্ং আধ্গ র্া র্িরেলাম খস াধ্ন রেধ্ি খর্ধ্ত পারি না - খর্ পরিরিরত 
সতরি হধ্য়ধ্ে তাি র্ো রব্ধ্ব্চনাি মধ্যে খিধ্  আমাধ্দি অ্িসি হধ্ত হধ্ব্। তাই আমিা পর্নায়ক্রধ্ম 
অ্েননীরতধ্র্ পনুিায় উন্মকু্ত র্িধ্ত চধ্লরে, আঞ্চরলর্ এব্ং রনরদনষ্ট রেল্প সংক্রান্ত রনযনািণ এব্ং 
CDC-ি রনধ্দনেনাি উপি রভরি র্ধ্ি, এব্ং এই সব্ রর্েুি মাধ্ঝ জনস্বাধ্িেি প্রভাধ্ব্ি উপি 
নজিদারি অ্ব্োহত িা া হধ্য়ধ্ে র্ািণ আমিা খর্ সব্ অ্িগরত র্ধ্িরে ব্ক্রধ্ি াধ্র্ সমতল র্ধ্ি 
তা আমিা রর্েু রদধ্নি মধ্যে হািাধ্ত পারি র্রদ আমিা সতর্ন  না হই।"  
  
পরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 5,902 জন নধ্ভল র্ধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি ঘটনা রনরিত র্ধ্িধ্েন, র্া 
রনউ ইয়র্ন  খেট জধু্ড় খমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সং ো 288,045-খত রনধ্য় এধ্সধ্ে। খমাট 
288,045 জন ব্েরক্ত র্ািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব্ সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি খভৌগরলর্ 
অ্ব্িান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  খমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  948  49  

Allegany  35  0  

Broome  257  6  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  47  0  

Chautauqua  29  2  



 

 

Chemung  106  3  

Chenango  93  2  

Clinton  57  3  

Columbia  143  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,729  69  

Erie  2,954  181  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  1  

Genesee  144  3  

Greene  110  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  57  1  

Jefferson  60  1  

Lewis  9  0  

Livingston  60  2  

Madison  123  2  

Monroe  1,316  31  

Montgomery  47  1  

Nassau  34,522  724  

Niagara  368  24  

NYC  158,258  3,145  

Oneida  384  20  

Onondaga  692  28  

Ontario  84  2  

Orange  8,106  133  

Orleans  80  5  

Oswego  61  4  

Otsego  60  0  

Putnam  904  19  

Rensselaer  242  21  

Rockland  11,256  165  

Saratoga  330  10  

Schenectady  449  18  

Schoharie  35  2  

Schuyler  7  0  



 

 

Seneca  38  2  

St. Lawrence  167  11  

Steuben  207  3  

Suffolk  32,059  691  

Sullivan  724  35  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,190  24  

Warren  135  3  

Washington  127  14  

Wayne  65  0  

Westchester  27,664  433  

Wyoming  59  2  

Yates  17  1  

  
###  
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