
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা অোবিিবি পরীক্ষা গম্বিষণার বিতীয় 
পর্নাম্বয়র ফলাফল ঘ াষণা কম্বরম্বের্ র্াম্বত ঘেখা র্ায় 14.9% জর্সংখোর মম্বযে COVID-19 

অোবিিবি আম্বে  
  

ঘেট FDNY ও NYPD অবফসার, ঘহলথ ঘকয়ার কমী ও ট্রার্বজট কমীম্বের পরীক্ষা করম্বত 
অোবিিবি পরীক্ষার সাম্বভন  সম্প্রসারণ করম্বে  

  
ঘেট মর্ম্বরা, ইবর, ব্রুম, র্ায়াগ্রা এিং ওর্াইিা কাউবিগুবলম্বত পাাঁচটি র্তুর্ ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষা 

ঘকন্দ্র চাল ুকরম্বে  
  

ঘেট COVID-19 িারা সিম্বচম্বয় ঘিবে প্রভাবিত খােে িোংক এিং সরিরাহকারীম্বের জর্ে 25 
বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার প্রোর্ করম্বে  

  
ঘেম্বটর উত্তরাঞ্চলীয় খামার ঘথম্বক খােে ও পণে ক্রয় এিং ঘেট জমু্বে খােে িোংকগুবলম্বত ঘসগুবল 

পাঠাম্বর্ার জর্ে র্বরে বর্উ ইয়কন  ইবর্বেম্বয়টিভেএর ঘ াষণা  
  

2 বমবলয়র্ পবরষ্কার NYS হোন্ড সোবর্টাইজাম্বরর ঘিাতল 62টি কাউবিজমু্বে বিতরণ করা হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 3,951 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া ঘেটিোপী 43 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখোম্বক 291,996-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা স্টেধ্েি অ্োরিবরি পিীক্ষাি 
সাধ্ভন ি রিতীয় পর্নাধ্য়ি ফলাফল স্ট াষণা কধ্িধ্েন। প্রাথরমক ফলাফধ্ল স্টেখা র্াধ্ে 14.9 শতাাংশ 
জনগধ্ণি মধ্যে COVID-19 অ্োরিবরি িধ্য়ধ্ে । গত 23 এরপ্রল প্রকারশত স্টেধ্েি অ্োরিবরি 
পিীক্ষাি সাধ্ভন ি প্রথম পর্নাধ্য়ি প্রাথরমক ফলাফধ্ল স্টেখা স্টগধ্ে 13.9 শতাাংশ জনগধ্ণি মধ্যে 
COVID-19 অ্োরিবরি িধ্য়ধ্ে।  
  
গভননি আধ্িা স্ট াষণা কধ্িন, প্রথম সারিি কমী ও সাড়াোনকািীধ্েি মধ্যে সাংক্রমধ্ণি রবস্তাি 
রনণনয় কিাি জনে স্টেে তাি অ্োরিবরি পিীক্ষাি সাধ্ভন  প্রসারিত কিধ্ে র্া আজ স্টথধ্ক শুরু 
হধ্ে। স্টেে আজ পাাঁচটি বধ্িা স্টথধ্ক 1,000 রনউ ইয়কন  রসটি ফায়াি রিপােন ধ্মধ্িি অ্রফসাি এবাং 



 

 

1,000 রনউ ইয়কন  রসটি পুরলশ রিপােন ধ্মধ্িি অ্রফসািধ্েিধ্ক পিীক্ষা কিধ্ে এবাং এই সপ্তাধ্হ 
3,000 স্টহলথ স্টকয়াি কমী এবাং 1,000 ট্রানরজে কমীধ্ক অ্োরিবরিি জনে পিীক্ষা কিধ্ব।  
  
গভননি আধ্িা স্ট াষণা কধ্িন, স্টেে মনধ্িা, ইরি, ব্রুম, নায়াগ্রা ও ওনাইিা কাউরিগুরলধ্ত নতুন 
পাাঁচটি ড্রাইভ-থ্রু পিীক্ষা স্টকন্দ্র চাল ুকিধ্ে। শরনবাধ্ি, স্টেে সকল প্রথম সাড়াোনকািী, স্বাস্থ্েকমী 
এবাং অ্পরিহার্ন কমী স্টকান উপসগন প্রকাশ না কিধ্লও তাধ্েিধ্ক অ্ন্তভভন ক্ত কিধ্ত রনণনয়মভলক 
পিীক্ষাি মানেণ্ড প্রসারিত কধ্িধ্ে। এসব বেরক্ত এই নতুন ড্রাইভ-থ্রু স্টকন্দ্রসমভধ্হ COVID-19 এি 
পিীক্ষা কিাধ্ত পািধ্বন । স্টর্ সকল বারসন্দা এই স্টকন্দ্রগুরলধ্ত পিীক্ষা কিাধ্ত চান তাধ্েি  
888-364-3065 নম্বধ্ি কল কধ্ি অ্থবা অ্নলাইধ্ন www.covid19screening.health.ny.gov 
অ্োপধ্য়িধ্মি কিধ্ত হধ্ব।  
  
স্টেেজধু্ড় খােে বোাংকগুরলধ্ত রবিাে চারহো থাকাকালীন সমধ্য় গভননি এটিও স্ট াষণা কধ্িন স্টর্, 
স্টেে তাি রবধ্শষ গণ স্বাস্থ্ে জরুিী তহরবল স্টথধ্ক COVID-19 িািা সবধ্চধ্য় স্টবরশ প্রভারবত খােে 
বোাংক ও সিবিাহকািীধ্েিধ্ক 25 রমরলয়ন মারকন ন িলাি প্রোন কিধ্ে। স্টকাধ্না পৃষ্ঠধ্পাষক র্রে 
স্টেধ্েি খােে বোাংকগুরলধ্ক সহধ্র্ারগতা কিধ্ত চান, তাহধ্ল স্টেে তাধ্েিধ্ক নন-প্ররফধ্েি পরিচালক, 
ফ্র্োন বোধ্িধ্েি সাধ্থ রনধ্চি রলধ্েি মাযেধ্ম স্টর্াগাধ্র্াগ কিধ্ত অ্নুধ্িায 
কিধ্ে COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov।  
  
স্টেধ্েি উত্তিাঞ্চলীয় খামাি স্টথধ্ক খােে ও পণে ক্রয় এবাং স্টেে জধু্ড় খােে বোাংকগুরলধ্ত স্টসগুরল 
পাঠাধ্নাি জনে গভননি নরিশ রনউ ইয়কন  ইরনরশধ্য়টিভ চালুি স্ট াষণাও স্টেন। স্টেে চাকস্, স্টিয়ারি 
ফামনাসন অ্ভ আধ্মরিকা, আপধ্েে নায়াগ্রা, কোধ্বাে রচজ সহ অ্নোনে স্টিয়ারি উৎপােকধ্েি সাধ্থ 
অ্াংশীোরিত্ব কিধ্ব র্াধ্ত তািা অ্রতরিক্ত েযু রেধ্য় ইধ্য়াগােন , পরনি, েক েই এবাং রক্রম পরনি 
ততরি কধ্ি এবাং স্টসগুরল খােে বোাংকগুরলধ্ত ও চারহোপ্রাপ্তধ্েি মধ্যে রবতিণ কিা হধ্ব। নরিশ রনউ 
ইয়কন  ইরনরশধ্য়টিধ্ভি স্টনতৃধ্ত্ব থাকধ্বন:  

• স্টেে রক্রয়াপ্রণালী ও অ্বকাঠাধ্মাি (State Operations and Infrastructure) 
পরিচালক, স্টকরল কারমাংস  

• রিচািন  বল, কৃরষ করমশনাি  
• স্টিাসানা স্টিাসাধ্িা, স্টসধ্ক্রোরি অ্ব স্টেে  
• করিম কামািা, অ্রফস অ্ভ স্টফইথ-স্টবসি করমউরনটি স্টিধ্ভলপধ্মি সারভন ধ্সধ্সি 

রনবনাহী পরিচালক  
• ফ্র্োন বোধ্িে, নন-প্ররফধ্েি পরিচালক  
• মাইক স্টহইন, অ্রফস অ্ভ স্টেম্পিারি অ্োন্ড রিজোরবরলটি অ্োরসেোধ্েি করমশনাি  

  
গভননি আধ্িা স্ট াষণা কধ্িন স্টর্, েইু রমরলয়ন পরিষ্কাি NYS হোন্ড সোরনোইজাি 62টি 
কাউরিজধু্ড় রবতিণ কিা হধ্য়ধ্ে। হোন্ড সোরনোইজাি রবতিণ কিা হধ্য়ধ্ে হাসপাতাল, নারসনাং 
স্টহাম, খােে বোাংক, খােে পরিচালক, স্টিিক্রস, প্রথম সাড়াোনকািী, সু্কল ও কধ্লজ, স্টহলথ স্টকয়াি 
কমী, গৃহহীন সাংগঠন, আইনশৃঙ্খলা িক্ষাকািী বারহনী, ইউরনয়ন, পরিবহন বেবস্থ্া ও রবশ্বাসরভরত্তক 
রবরভন্ন প্ররতষ্ঠাধ্ন  

http://www.covid19screening.health.ny.gov/
mailto:COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov


 

 

  
"ইরতহাধ্সি রেধ্ক তাকাধ্ল আপরন স্টেখধ্বন, মানষুধ্ক জারগধ্য় তুলধ্ত অ্ধ্নক সময় সাংকধ্েি প্রধ্য়াজন 
হয়, এবাং র্খন স্টেেধ্ক পুনিায় খুধ্ল স্টেওয়াি সময় হধ্ব, আমাধ্েিধ্ক এই মুহুতন টি বেবহাি কধ্ি 
নতুন এক রনউ ইয়কন ধ্ক কল্পনা কিধ্ত হধ্ব এবাং রবচক্ষণ হধ্য় এই অ্রভজ্ঞতা স্টথধ্ক স্টবধ্ড় উঠধ্ত 
হধ্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "NYS on PAUSE রবরযমালা স্টম'ি 15 তারিখ স্টেেজধু্ড় স্টশষ 
হধ্ত চধ্লধ্ে এবাং রকেু এলাকা হয়ত তখন পুনিায় স্টখালাি জনে ততরি হধ্য় র্াধ্ব, রকন্তু 
আমাধ্েিধ্ক রবচক্ষণ হধ্ত হধ্ব এবাং রনরিত কিধ্ত হধ্ব স্টর্ন রশল্প এবাং বেবসা প্ররতষ্ঠানগুরল 
প্রধ্য়াজনীয় সতকন তামভলক বেবস্থ্া বজায় িাধ্খ র্াধ্ত সাংক্রমধ্ণি হাি আবাি স্টবধ্ড় না 
র্ায়। অ্োরিবরি এবাং রনণনয় পিীক্ষা আমাধ্েি পর্নায়ক্রধ্ম পুনিায় স্টখালাি স্টক্ষধ্ে মভল উপাোন হধ্ব 
কািণ এটি আমাধ্েিধ্ক স্টর্ সকল স্টলাক সাংক্ররমত রেল আি এখন স্টসধ্ি উধ্ঠধ্ে তাধ্েি সম্পধ্কন , 
পাশাপারশ স্টেেজধু্ড় সামরগ্রক সাংক্রমধ্ণি হাি সম্পধ্কন  বধ্ল।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 3,951 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিত কধ্িধ্েন, র্া 
রনউ ইয়কন  স্টেে জধু্ড় স্টমাে রনরিত আক্রাধ্ন্তি সাংখো 291,996-স্টত রনধ্য় এধ্সধ্ে। স্টমাে 291,996 
জন বেরক্ত র্ািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি স্টভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  979  31  

Allegany  35  0  

Broome  261  4  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  1  

Chautauqua  30  1  

Chemung  108  2  

Chenango  95  2  

Clinton  59  2  

Columbia  146  3  

Cortland  28  0  

Delaware  58  0  

Dutchess  2,793  64  

Erie  3,021  67  

Essex  24  0  

Franklin  14  0  

Fulton  62  0  

Genesee  148  4  

Greene  111  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  1  



 

 

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  62  2  

Madison  124  1  

Monroe  1,331  15  

Montgomery  47  0  

Nassau  34,865  343  

Niagara  378  10  

NYC  160,489  2,231  

Oneida  397  13  

Onondaga  726  34  

Ontario  86  2  

Orange  8,238  132  

Orleans  80  0  

Oswego  61  0  

Otsego  62  2  

Putnam  925  21  

Rensselaer  246  4  

Rockland  11,366  110  

Saratoga  336  6  

Schenectady  457  8  

Schoharie  35  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. Lawrence  169  2  

Steuben  209  2  

Suffolk  32,470  411  

Sullivan  748  24  

Tioga  71  0  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,219  29  

Warren  147  12  

Washington  130  3  

Wayne  69  4  

Westchester  28,007  343  

Wyoming  63  4  

Yates  17  0  

  



 

 

###  
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