
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা পর্নায়ক্রম্বম বর্উ ইয়কন  পরু্রায় খ ালার 
পবরকল্পর্ার জর্ে আউটলাইর্গুবলর অবিবরক্ত বর্ম্বদন বেকা ির্নর্া কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  ফম্বরায়ার্ন  পরু্রায় খ ালার উপম্বদষ্টা খিার্ন  তিবরর খ াষর্া  

  
বর্উ ইয়কন  খেম্বট আম্বরা 3,110 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  টর্া বর্বিি কম্বর - র্া খেটিোপী 44 

কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের  টর্ােহ খমাট আক্রাম্বের েং োম্বক 295,106-খি বর্ম্বয় আম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ একটি আঞ্চরলক রভরিধ্ে 
রনউ ইয়কন  পুনিায় খ ালাি পর্নায়ক্ররমক পরিকল্পনাি অ্রেরিক্ত রনধ্দন রিকাগুরলি রূপধ্ি া প্রকাি 
কধ্িধ্েন। খেধ্েি প্ররেটি অ্ঞ্চল-িাজযানী অ্ঞ্চল, খেন্ট্রাল রনউ ইয়কন , রিঙ্গাি খলক,রমড-হাডেন 
ভোরল, খমাহাক ভোরল, রনউ ইয়কন  রেটি, নর্ন কারন্ট্র, লং আইলোন্ড, োউদানন োয়াি এন্ড ওধ্য়োনন 
রনউ ইয়কন  - এই রনধ্দন রিকাগুরল পুনিায় খ ালাি পরিকল্পনাি অ্ংি রহধ্েধ্ে অ্েিেই অ্নুেিণ কিধ্ে 
হধ্ে।  

1. খরাগ বর্য়ন্ত্রর্ খকদ্র এর (CDC) র্ীবিমালা: CDC-ি েুপারিধ্িি রভরিধ্ে একটি অ্ঞ্চল র্রদ 
একটি 14 রদধ্নি হােপাোধ্ল ভরেন ি হাি কধ্ম র্াওয়াি অ্রভজ্ঞো লাভ কধ্ি, োহধ্ল োিা 
পর্নায়ক্ররমকভাধ্ে পুনিায় খ ালাি কাজ শুরু কিধ্ে পাধ্ি।  

2. বেল্প-কার ার্া: প্ররেটি অ্ঞ্চধ্লি েেেো প্ররেষ্ঠান পর্নায়ক্রধ্ম পনুিায় চাল ুহধ্ে। খিজ 
ওয়াধ্নি অ্ন্তভুন ক্ত হধ্ে কম ঝুুঁ রক েম্পন্ন রনমনাণ এেং উত্পাদন েংক্রান্ত রক্রয়াকলাপ খ ালা। 
খিজ েু অ্গ্রারযকাি এেং ঝুুঁ রকি স্তধ্িি উপি রভরি কধ্ি রনরদনষ্ট রকেু রিল্প  ুলধ্ে। খর্ 
েেেোগুধ্লা "খেরি অ্পরিহার্ন" এেং কমনস্থল ও গ্রাহকধ্দি েংক্রমধ্ণি অ্ন্তরননরহে কম ঝুুঁ রকি 
মধ্যে রেধ্েচনা কিা হয় খেগুধ্লাধ্ক অ্গ্রারযকাি খদওয়াি পািাপারি অ্নোনে খর্ েেেোগুধ্লা 
"কম অ্পরিহার্ন" ো র্ািা েংক্রমধ্ণি একটি উচ্চেি ঝুুঁ রকধ্ে আধ্ে োধ্দিধ্কও রেধ্েচনা 
কিা হধ্ে। খর্ অ্ঞ্চলগুরল স্থানীয় এলাকাি োইধ্ি খর্ধ্ক রেপুল েং েক দিননার্ীধ্দি আকৃষ্ট 
কধ্ি এমন আকর্নণীয় স্থান ো েেেোগুরলধ্ক অ্েিেই চালু কিধ্ে না।  

3. িেিোম্বয়র োিযার্িা: প্ররেটি েেেোয় এেং রিল্প-কাি ানাি কমনচািী ও খভাক্তাধ্দি িক্ষা 
কিাি জনে, িািীরিক কাধ্জি জায়গাধ্ক রনিাপদ কিা এেং েেেোধ্য়ি েংক্রমধ্ণি ঝুুঁ রক 
হ্রােকািী প্ররক্রয়াগুরল োস্তোয়ধ্নি জনে অ্েিেই একটি পরিকল্পনা র্াকধ্ে হধ্ে।  



 

 

4. স্বাস্থ্ে পবরচর্নার ক্ষমিা তিবর করা: পর্নায়ক্রধ্ম পুনিায় খ ালাি পরিকল্পনা েজায় িা ধ্ে 
প্ররেটি অ্ঞ্চধ্ল ইধ্লকটিভ োজন ারি পুনিায় শুরু কিাি পি কমপধ্ক্ষ 30 িোংি 
হােপাোধ্লি ির্ো ও ICU ির্ো র্াকধ্ে হধ্ে।  

5. খটবেং খরবজম্বমি: অ্ঞ্চলগুরলধ্ক অ্েিেই একটি খেরেং খিরজধ্মন্ট প্রধ্য়াগ কিধ্ে হধ্ে র্া 
পরিরচে COVID- পরজটিভ েেরক্তি েংস্পধ্িন আো লক্ষণাত্মক েেরক্ত এেং েেরক্তধ্দিধ্ক 
অ্গ্রারযকাি খদয় এেং ফ্রন্টলাইন ও জরুরি কমীধ্দি ঘন ঘন পিীক্ষা চালায়। অ্ঞ্চলগুরলধ্ক 
োি জনেং ো েমন্বয় কিাি জনে একটি উপর্ুক্ত েং েক খেরেং োইে িক্ষণাধ্েক্ষণ কিধ্ে 
হধ্ে এেং খকার্ায়ও রকভাধ্ে মানুর্ পিীক্ষা কিাধ্ে পাধ্ি োি পুধ্িাপরুি রেজ্ঞাপন রদধ্ে 
হধ্ে। এই অ্ঞ্চধ্ল ভাইিাধ্েি রেস্তাি ট্র্োক ও খট্র্ে কিধ্ে েংগৃহীে ের্েও েেেহাি কিধ্ে 
হধ্ে।  

6. খেবেং বেম্বেম: প্ররে 100,000 জধ্নি জনে অ্ন্তে 30 জন কন্টাক্ট খট্র্োি র্াকধ্ে হধ্ে। 
আঞ্চলটিধ্ক অ্েিেই পুনিায় খ ালাি পরিকল্পনাি মধ্যে েেনত্র আঞ্চরলক েংক্রমধ্ণি হাি 
পর্নধ্েক্ষণ কিধ্ে হধ্ে।  

7. আইম্বোম্বলের্ েুবিযা: র্ািা COVID-19 এি জনে পরজটিভ পিীক্ষা কধ্ি এেং র্ািা 
খেল্ফ- আইধ্োধ্লে হধ্ে পাধ্ি না অ্ঞ্চলগুধ্লাধ্ক অ্েিেই এমন েেরক্তধ্দি জনে রুম উপলভে 
কিাি পরিকল্পনা উপস্থাপন কিধ্ে হধ্ে।  

8. আঞ্চবলক েমন্বয়: অ্ঞ্চলগুরলধ্ক অ্েিেই সু্কল, পরিেহন েেেস্থা, পিীক্ষা এেং অ্নোনে 
পার্শ্নেেী অ্ঞ্চধ্লি োধ্র্ পিীক্ষাি ও খট্র্রেংধ্ক েমন্বয় কিধ্ে হধ্ে।  

9. খটবল-খমবর্বেম্বর্র পরু্ঃকল্পর্া  
10. খটবল-ইরু্কেম্বর্র পরু্ঃকল্পর্া  
11. আঞ্চবলক কম্বরাল রুমেমূহ: প্ররেটি অ্ঞ্চলধ্ক অ্েিেই হােপাোধ্লি েক্ষমো, েংক্রমধ্ণি 

হাি, PPE োনন হাি ও েেেোেহ পর্নায়ক্রধ্ম পুনিায় খ ালাি েময় আঞ্চরলক েূচধ্কি 
উপি নজিদারি কিাি জনে একটি ওভািোইে প্ররেষ্ঠানধ্ক োি কধ্ন্ট্রাল রুম রহধ্েধ্ে 
রনধ্য়াগ কিধ্ে হধ্ে।  

12. জরুবর কমীম্বদর রক্ষা ও েম্মার্: জরুরি শ্ররমকধ্দি জনে েুিক্ষা েেেস্থা রনরিে কিধ্ে 
অ্ঞ্চলগুধ্লাধ্ক অ্েিেই অ্েোহে িা ধ্ে হধ্ে।  

  
গভননি কুওধ্মা খেধ্েি পনুিায় খ ালাি খকৌিলধ্ক েহায়োি জনে রনউ ইয়কন  িিওয়াডন  রি-ওধ্পরনং 
অ্োডভাইজরি খোডন  (New York Forward Re-Opening Advisory Board) গঠধ্নিও খঘার্ণাও 
কধ্িরেধ্লন। উপধ্দষ্টা খোধ্ডন ি প্রাক্তন েরচেধ্দি েভাপরেধ্ে র্াকধ্েন গভননি রেভ খকাধ্হন ও রেল 
মুলধ্িা এেং খেধ্েি রেরভন্ন রিল্প খর্ধ্ক 100 েেেোরয়, করমউরনটি ও রেরভক রলডািধ্দি অ্ন্তভুন ক্ত 
কিা হধ্ে। উপধ্দষ্টা খোধ্ডন ি েদেেধ্দি একটি োরলকা এ াধ্ন পাওয়া র্ায়।  
  
"আমিা রনউ ইয়কন ধ্ক পনুিায় খ ালাি জনে পর্নায়ক্রধ্ম পরিকল্পনা রনধ্য় এধ্েরে র্াধ্ে খেধ্েি 
প্ররেটি অ্ঞ্চধ্ল খর্মন এই প্ররক্রয়া শুরু হয় খেমনই উধ্বাযনী খেম্পধ্লে র্াধ্ক," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমাধ্দি এই েম্পধ্কন  স্মােন  হধ্ে হধ্ে-আধ্েগ আমাধ্দি পনুিায় খ ালাি প্ররক্রয়া চালনা 
েোহে কিধ্ে পাধ্ি না-এেং আমিা োস্তে ের্ে পধ্য়ন্ট রনধ্য় এধ্েরে খর্ প্ররেটি অ্ঞ্চল োধ্দি 
পুনিায় খ ালা শুরুি োধ্র্ োধ্র্ পর্নধ্েক্ষণ কিধ্ে হধ্ে। এই প্ররক্রয়াটি গাইড কিধ্ে েহায়ো 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MEMBERS-OF-NEW-YORK-FORWARD-RE-OPENING-ADVISORY-BOARD.pdf


 

 

কিাি জনে এেং েেেো প্ররেষ্ঠানগুরল প্রধ্য়াজনীয় রদকরনধ্দনিগুরল অ্নুেিণ কিধ্ে রকনা ো রনরিে 
কিধ্ে আমিা খেে জধু্ে েেেোরয়ক, একাধ্ডরমক, েম্প্রদায় ও নাগরিক খনোধ্দি েমন্বধ্য় একটি 
রনউ ইয়কন  িিওয়াডন  রি-ওধ্পরনং অ্োডভাইেরি খোডন ও (New York Forward Re-Opening 
Advisory Board) তেরি কধ্িরে র্াধ্ে জনস্বাস্থে েংিক্ষধ্ণ আমিা খর্ন নেুন এক স্বাভারেক 
অ্রভমুধ্  কাজ করি।"  
  
পরিধ্িধ্র্, গভননি আিও 3,110 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাে আক্রাধ্ন্তি ঘেনা রনরিে কধ্িধ্েন, র্া 
রনউ ইয়কন  খেে জধু্ে খমাে রনরিে আক্রাধ্ন্তি েং ো 295,106-খে রনধ্য় এধ্েধ্ে। খমাে 295,106 
জন েেরক্ত র্ািা ভাইিাধ্েি জনে রনরিেভাধ্ে েনাক্ত হধ্য়ধ্েন, োধ্দি খভৌগরলক অ্েস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  খমাট ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,009  30  

Allegany  35  0  

Broome  266  5  

Cattaraugus  45  0  

Cayuga  48  0  

Chautauqua  30  0  

Chemung  113  5  

Chenango  95  0  

Clinton  59  0  

Columbia  154  8  

Cortland  28  0  

Delaware  59  1  

Dutchess  2,817  24  

Erie  3,089  68  

Essex  26  2  

Franklin  14  0  

Fulton  66  4  

Genesee  149  1  

Greene  112  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  0  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  65  3  

Madison  126  2  

Monroe  1,371  40  

Montgomery  49  2  



 

 

Nassau  35,085  220  

Niagara  386  8  

NYC  162,338  1,849  

Oneida  411  14  

Onondaga  742  16  

Ontario  90  4  

Orange  8,374  136  

Orleans  80  0  

Oswego  63  2  

Otsego  65  3  

Putnam  932  7  

Rensselaer  250  4  

Rockland  11,453  87  

Saratoga  343  7  

Schenectady  469  12  

Schoharie  38  3  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. Lawrence  170  1  

Steuben  210  1  

Suffolk  32,724  254  

Sullivan  769  21  

Tioga  82  11  

Tompkins  126  0  

Ulster  1,230  11  

Warren  150  3  

Washington  131  1  

Wayne  70  1  

Westchester  28,245  238  

Wyoming  63  0  

Yates  17  0  

  
###  
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