
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 বিেেিোপী মহামারীর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে 35টি 
কাউবি তাম্বের ঐবিক িবহবিনভাম্বগর বচবকৎসা পরু্রায় শুরু করার অর্ুম্বমাবেত  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট এখর্ প্রবতবের্ গম্ব়ে 30,000টি ডায়াগর্বেক ঘটে পবরচালর্া করম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  বসটির ফায়ার বডপাটন ম্বমি (FDNY) এিং বর্উ ইয়কন  বসটি পবুলে বিভাগ (NYPD) 

অোবিিবড ঘটবেং োবডর ফলাফল ঘেখায় FDNY এর 17.1 েতাংে এিং NYPD-র 10.5 েতাংে 
অোবিিবড রম্বয়ম্বে  

  
1,000 পবরিহণ কমীম্বের জর্ে অোবিিবড পরীক্ষা সম্প্রসারণ করম্বে রাজে  

  
প্রবতটি ঘেম্বর্ বকভাম্বি প্রবত রাম্বত পবরষ্কার এিং জীিাণুমুক্ত করা োয় তার সম্পণূন পবরকল্পর্া 

জাবর করম্বত ঘমম্বোবিতার্ োন্সম্বপাটন  এম্বজবন্সম্বক (MTA) বর্ম্বেন ে ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 4,585 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 46 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখোম্বক 299,691-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামারীর মধ্যয গভননর অ্যানু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্রধ্েন 
ঘে 35টি কাউবি ঐবিক িবহবিনভাধ্গর বচবকৎসা পনুরায় শুরু করার অ্নুধ্মাদন ঘদওয়া হধ্য়ধ্ে। 
গভননর আধ্গ ঘ াষণা কধ্রবেধ্লন ঘে COVID-19 এর িৃবির উধ্েখধ্োগয ঝুুঁ বক ঘনই এমন 
কাউবিগুবল ও হাসপাতালগুবলধ্ত অ্নবতবিলধ্ে ইধ্লবিভ আউটধ্পধ্েি বিটধ্মি পুনরায় শুরু হধ্ি। 
এখন ঘে কাউবিগুবল ঘোগয, ঘসগুবল হল: অ্যাধ্লগযাবন, ব্রুম, কযাটারুগাস, চাউটাউকুয়া, ঘচনযাধ্গা, 
ঘেলাওয়যার, োধ্চস, এধ্সক্স, ফ্রাঙ্কবলন, ফুলটন, ঘজধ্নবস, হাকন াইমার, ঘজফারসন, লুইস, 
বলবভিংধ্টান, মযাবেসন, মনধ্রা, নায়াগ্রা, ওধ্নইো, ওধ্সাধ্য়ইধ্গা, পটুনাম, সারাধ্টাগা, সধ্কাহযাবর, 
ঘেউলার, ঘসি লধ্রন্স, ঘটউধ্িন, সাবলভান, টম্পবকন্স, আলটার, ওধ্য়ইন, ওয়াইধ্য়াবমিং এিিং 
ইধ্য়টস।  
  
গভননর কুওধ্মা এও ঘ াষণা কধ্রন ঘে বনউ ইয়কন  ঘটট এখন প্রবতবদন COVID-19 এর জনয এখন 
গধ্ে 30,000টি োয়াগনবটক ঘটট পবরচালনা করধ্ে। গত সপ্তাধ্হ গভননর ঘ াষণা কধ্রন ঘে 



 

 

রাজয ঘফধ্েরাল সরকাধ্রর সাধ্ে এক সাধ্ে কাজ করধ্ি বনউ ইয়ধ্কন র ঘটবটিং ক্ষমতা প্রবতবদন 
20,000 পরীক্ষা ঘেধ্ক 40,000 অ্িবয িাোধ্নার জনয কধ্য়ক সপ্তাহ জধু্ে।  
  
এোো পাুঁচটি ঘিাধ্রা জধু্ে 1,000 জন বনউইয়কন  বসটি ফায়ার বেপাটন ধ্মধ্ির কমনকতন া এিিং 1,000 
জন বনউইয়কন  বসটি পুবলে বেপাটন ধ্মধ্ির কমনকতন াধ্দর পরীক্ষা কধ্র রাধ্জযর FDNY ও NYPD 
অ্যাবিিবে ঘটবটিং সাধ্ভন র ফলাফলও ঘ াষণা কধ্রন গভননর। প্রােবমক ফলাফধ্ল ঘদখা োয় 17.1 
েতািংে FDNY অ্বফসার এিিং EMT-ঘদর COVID-19 অ্যাবিিবে এিিং 10.5 েতািংে NYPD 
অ্বফসারধ্দর COVID-19 অ্যাবিিবে রধ্য়ধ্ে। ভবিষযধ্ত জাবত ও বলধ্গর বভবিধ্ত আরও অ্যাবিিবে 
বিধ্েষণ ও জবরপ পবরচালনা করধ্ি রাজয।  
  
গভননর আধ্রা ঘ াষণা কধ্রন, রাজয আজ 1,000 জন পবরিহণ কমীধ্দর পরীক্ষা করধ্ে 
অ্যাবিিবের জনয সম্মুখভাধ্গর কমীধ্দর মধ্যয সিংক্রমধ্ণর বিস্তার আধ্রা ভাধ্লাভাধ্ি বনযনারন করার 
জনয। প্রেম প্রবতবক্রয়াকারী এিিং MTA, রাজয পুবলে, DOCCS এিিং অ্নযানয অ্পবরহােন কমীধ্দর 
অ্যাবিিবে পরীক্ষা প্রদান করার জনয রাজয িাধ্য়াধ্রফাধ্রন্স (BioReference) এর সাধ্ে কাজ 
করধ্ে।  
  
আগামীকাল এবপ্রল 30 এর মধ্যয একটি পূণনাগ পবরকল্পনা জাবর করার জনয MTA-ঘক বনধ্দনে 
বদধ্য়ধ্েন গভননর, কীভাধ্ি তারা প্রবতটি ঘিন পবরষ্কার ও জীিাণমুুক্ত করধ্ি প্রবত রাধ্ত, বিশ্বিযাপী 
মহামারী চলাকালীন সািওধ্য়গুবলর অ্িস্থার অ্িনবতর বরধ্পাধ্টন র প্রবতবক্রয়াস্বরুপ।  
  
"আমরা এই সিংক্রমধ্ণর বিস্তার োমাধ্ত প্রচণ্ড অ্গ্রগবত কধ্রবে, বকন্তু আমরা এখধ্না সমূ্পণন বনরাপদ 
নই এিিং আমাধ্দর সতকন তার সাধ্ে অ্গ্রসর হধ্ত হধ্ি আমাধ্দর পুনরায় ঘখালার পবরকল্পনা শুরু 
করবে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জাবন বনউ ইয়কন ধ্ক পুনরায় ঘখালার মূধ্ল আধ্ে ঘটবটিং 
- এটা ঘসই বনধ্দনেক ো ঘদখাধ্ি আমরা সিংক্রমধ্ণর হার পুনরায় ঘখালার প্রবক্রয়ার সিনত্র 
সিংক্রমধ্ণর হার কম রাখবে। আমরা পরীক্ষার বিষধ্য় বিধ্শ্বর ঘে ঘকানও রাজয িা জাবতর ঘচধ্য় 
ঘিবে আক্রমণাত্মক হধ্য়বে এিিং আমরা এখন আমাধ্দর লক্ষয অ্জন ধ্নর পধ্ে অ্ধ্যনক এবগধ্য়বে 
আমাধ্দর পরীক্ষার ক্ষমতা প্রবত বদন 20,000 ঘেধ্ক 40,000 এ বনধ্য় োিার পধ্ে, বকন্তু এখনও 
আমাধ্দর আধ্রা কাজ করার আধ্ে।"  
  
পবরধ্েধ্ষ, গভননর আরও 4,585 জন নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ের  টনা বনবিত কধ্রধ্েন, ো 
বনউ ইয়কন  ঘটট জধু্ে ঘমাট বনবিত আক্রাধ্ের সিংখযা 299,691-ঘত বনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 299,691 
জন িযবক্ত োরা ভাইরাধ্সর জনয বনবিতভাধ্ি সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দর ঘভৌগবলক অ্িস্থান বনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,067  58  

Allegany  35  0  

Broome  273  7  

Cattaraugus  47  2  



 

 

Cayuga  48  0  

Chautauqua  31  1  

Chemung  119  6  

Chenango  96  1  

Clinton  59  0  

Columbia  165  11  

Cortland  28  0  

Delaware  60  1  

Dutchess  2,881  64  

Erie  3,196  107  

Essex  27  1  

Franklin  15  1  

Fulton  67  1  

Genesee  152  3  

Greene  114  2  

Hamilton  3  0  

Herkimer  58  0  

Jefferson  60  0  

Lewis  9  0  

Livingston  67  2  

Madison  126  0  

Monroe  1,404  33  

Montgomery  51  2  

Nassau  35,505  420  

Niagara  401  15  

NYC  164,841  2,503  

Oneida  422  11  

Onondaga  782  40  

Ontario  90  0  

Orange  8,488  114  

Orleans  85  5  

Oswego  63  0  

Otsego  66  1  

Putnam  946  14  

Rensselaer  262  12  

Rockland  11,586  133  

Saratoga  346  3  

Schenectady  479  10  



 

 

Schoharie  39  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  38  0  

St. Lawrence  170  0  

Steuben  214  4  

Suffolk  33,265  541  

Sullivan  811  42  

Tioga  84  2  

Tompkins  127  1  

Ulster  1,252  22  

Warren  152  2  

Washington  134  3  

Wayne  70  0  

Westchester  28,626  381  

Wyoming  65  2  

Yates  17  0  
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বনউইয়কন  ঘটট | এবক্সবকউটিভ ঘচোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আনসািস্ক্রাইি করুন 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=cd1cd66e-9124710c-cd1e2f5b-000babd9f75c-1d2e8bb227fd34b3&q=1&e=f412fc7b-17eb-4661-a6d8-6ae4e36b053b&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9726C66FE67E3008852585590064577D00000000000000000000000000000000

