
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ য়COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, একাম্বেবমক িেম্বরর 
িাবক সমটাম্বে ঘেটিোবি সু্কল ও কম্বলম্বের সুম্বোগ সুবিযাগুবল িন্ধ থাকম্বি  

  
সু্কল এিং কম্বলেগুম্বলাম্বক িরু্রায়ম্ব ালার িবরকল্পর্া তেবর করম্বে বর্ম্বদন ে ঘদয় ো িরু্রায় কল্পর্া 

কম্বর ঘেট কেতন ক অর্ুম্বমাবদে সুবিযা  
  

ঘেট ঘকট ঘেে বর্উ ইয়কন  ফাউম্বেের্ এিং ফ্রন্টলাইর্ কমীম্বদর 24/7 সংম্বিদর্েীল সমথনর্ 
িবরম্বষিা সরিরাহ করম্বে ক্রাইবসস ঘটক্সট লাইম্বর্র সাম্বথ অংেীদাবরত্ব করম্বে; কমীরা 

NYFRONTLINE 741-741 এ ঘটক্সট করম্বে িারম্বির্  
  

বেিাটন ম্বমন্ট অি বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসস বর্উ ইয়ম্বকন র ঘেট বর্য়বিে স্বাস্থ্ে বিমাকারীম্বদর বর্ম্বদন ে 
বদম্বে ফ্রন্টলাইম্বর্র েরুবর শ্রবমকম্বদর ের্ে মার্বসক স্বাস্থ্েম্বসিার ের্ে িম্বকম্বটর িেয় োড় বদম্বে 

হম্বি  
  

প্রবেবদর্ র্েুর্ কম্বর হাসিাোম্বল ভবেন  হওয়ার সং ো আরও কমাম্বর্ার ের্ে র্েুর্ কম্বর লক্ষ্েণীয় 
প্রম্বচষ্টার ঘ াষণা  

  
িাাঁচটি র্েুর্ ড্রাইভ-থ্রু ঘটবেং সুবিযা এ র্ মর্ম্বরা, এবর, ব্রূম, র্ায়াগ্রা ও ওয়ার্ো 

কাউবন্টগুবলর মম্বযে চালূ করা হম্বয়ম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 3,942 ের্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে কম্বর - ো ঘেটিোিী 48 

কাউবন্টম্বে র্েুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সং োম্বক 308,314-ঘে বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারি এি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন, বারি 
রিক্ষাবধ্ষনি জনে ঘেটবোরি সিল K-12 সু্কল ও িধ্লজ সুরবযা প্রিান বন্ধ থািধ্ব এবং ঘসই 
সমধ্েি মধ্যে িিূরিক্ষাি বেবস্থা অ্বোহত থািধ্ব। সু্কলগুরলধ্ত প্রধ্োজনীে িমীধ্িি জনে খাবাি 
িমনসূরচ ও চাইল্ড ঘিোি িরিধ্ষবাও চালু িাখধ্ত হধ্ব। ঘম মাধ্সি ঘিষ নাগাি ঘেট সামাি সু্কল 
ঘপ্রাগ্রারমং (summer school programming) এি রবষধ্ে রসদ্ধান্ত ঘনধ্ব।  
  



 

 

গভননি কুওধ্মা সব সু্কলও িধ্লজধ্ি িুনিাে ঘখালাি িরিিল্পনা ততরি িিধ্ত রনধ্িনি রিধ্েন যা 
COVID-19 মহামারিি আধ্লাধ্ি সু্কধ্লি সরুবযা িুনিাে িল্পনা িিধ্ে। এই িরিিল্পনাগুরল রবধ্বচনা 
িিা উরচত রিভাধ্ব সু্কলগুরল COVID-19 এি রবস্তাধ্িি উিি নজিিারি িিধ্ত িাধ্ি; রিক্ষাথী 
রনিািত্তা রিভাধ্ব িরিিালী িিা যাে; িখন এবং রিভাধ্ব এক্সট্রািারিকুলাি িাযনক্রম িুনিাে শুরু 
িিা যাে; রবধ্িষ রিক্ষাথী জনধ্গাষ্ঠীি জনে ঘপ্রাধ্টািল; রিক্ষাথী মানরসি স্বাস্থে রনরিত িিাি 
িিধ্ক্ষি; রবিল্প এিাধ্েরমি িোধ্লন্ডাি; অ্নোনে রবধ্বচনাি মধ্যে। সমস্ত িরিিল্পনা িযনাধ্লাচনা িধ্ি 
ঘেট িততন ি অ্নুধ্মািন ঘনওো হধ্ব।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা িধ্িন ঘেট ঘিট ঘেে রনউ ইেিন  ফাউধ্ন্ডিন (Kate Spade New York 
Foundation) ও ক্রাইরসস ঘটক্সট লাইধ্নি (Crisis Text Line) সধ্ে অ্ংরিিারিত্ব িিধ্ে, ফ্রন্টলাইন 
ঘহলথ ঘিোি িমীধ্িি জনে 24/7 ইধ্মািনাল সাধ্িাটন  সারভন স প্রিান িিধ্ত। ওই িমীিা এই 
মানরসি সহােতা িরিধ্ষবাে এধ্ক্সধ্সি জনে NYFRONTLINE 741-741-এ ঘটক্সট িিধ্ত িািধ্বন।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা িধ্িরেধ্লন ঘয ঘেট রেিাটন ধ্মন্ট অ্ব রফনারিোল সারভন ধ্সস (State 
Department of Financial Services) রনউ ইেিন  ঘেট-রনেরিত স্বাস্থে রবমািািীধ্িি COVID-19 
এি সমে রনউ ইেধ্িন ি প্রথম সারিি প্রধ্োজনীে িমীধ্িি জনে ঘনটওোধ্িন ি মানরসি স্বাস্থেধ্সবাগুরলি 
জনে োড়ধ্যাগে, িরিধ্মন্টস ও ঘিাইিুধ্িি সহ বেে-ভাগাভারগ োড়ধ্ত হধ্ব। এোড়াও DFS এিটি 
জরুরি রবরয জারি িিধ্ব যাধ্ত বরহিাগত ঘিাগীি রভরত্তধ্ত ইন-ঘনটওোিন  সিবিাহিািীধ্িি দ্বািা 
প্রিত্ত ঘটরলধ্হলথ এবং বেরিগতভাধ্ব মানরসি স্বাস্থেধ্সবাগুরলি জনে বেে ভাগ িধ্ি ঘনওো ঘথধ্ি 
রবমািািীধ্িি রনধ্ষয িধ্ি ঘেটটিি ঘযধ্িাধ্না ড্রাইধ্ভি মাযেধ্ম িিীক্ষাি জনে ঘযাগে অ্িরিহাযন 
িমীধ্িি অ্গ্রণীিিধ্ণি জনে অ্থবা COVID-19 ঘটরেং সাইটগুরলধ্ত চলুন।।  
  
গভননি প্ররতরিন নতুন িধ্ি হাসিাতাধ্ল ভরতন  হওোি সংখো আধ্িা িমাধ্নাি জনে নতুন লক্ষেণীে 
প্রধ্চষ্টাি ঘ াষণা রিধ্েধ্েন, যা গত ঘবি রিেু রিন যধ্ি প্রাে 1,000 এ রস্থি িধ্েধ্ে। এই নতুন 
প্রধ্চষ্টাি মাযেধ্ম যািা COVID-19 এি জনে হাসিাতাধ্ল ভরতন  হধ্ে তাধ্িি সম্পধ্িন  হাসিাতাল ঘথধ্ি 
অ্রতরিি তথে এবং তথে সংগ্রহ িিা হধ্ব, যরি তািা জরুরি শ্ররমি হে, ঘযখাধ্ন তািা িাজ 
িধ্ি, তািা রিভাধ্ব আসা-যাওো িধ্ি, ঘিাথাে তািা বসবাস িধ্ি এবং অ্নোনে জনসংখোসহ। 
হাসিাতালগুরল ঘথধ্ি এই রনরিনষ্ট তথে ও তথে নতুন িধ্ি তিরনি হাসিাতাধ্ল ভরতন  িমাধ্নাি সধ্ে 
সধ্ে আিও উিধ্যাগী িধ্ি নতুন ঘিৌিল রনধ্ে আসধ্ত বেবহাি িিা হধ্ব।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা িধ্িধ্েন িাাঁচটি নতুন ড্রাইভ-থ্রু ঘটরেং সুরবযা খুধ্ল এখন মনধ্িা, এরি, 
ঘরাম, নাোগ্রা ও ওোনো িাউরন্টগুরলি ঘিাগী গ্রহণ িিধ্ে। ঘযই বারসন্দািা এই ফোরসরলটিগুরলধ্ত 
িিীক্ষা িিাধ্ত চান তাধ্িি 888-364-3065 এই নম্বধ্ি িল িধ্ি অ্থবা অ্নলাইধ্ন এই 
covid19screening.health.ny.gov ওধ্েবসাইট রভরজধ্টি মাযেধ্ম অ্বিেই এিটি অ্োিধ্েন্টধ্মন্ট িিধ্ত 
হধ্ব। এই নতুন সুরবযাগুরলি অ্বস্থান সম্পধ্িন  তথে রনধ্চ অ্বরস্থত:  

• র্ায়াগ্রা কাউবন্ট: Niagara County Community College, 3111 Saunders 
Settlement Rd, Sanborn, NY 14132  

https://covid19screening.health.ny.gov/


 

 

• ইবর কাউবন্ট Buffalo Sabres Lot, 125 Perry Street, Buffalo, NY 14204  
• ঘরাম কাউবন্ট: Binghamton University - Event Center (Lot F/F3)  
• মর্ম্বরা কাউবন্ট: Monroe County Community College, 1000 E Henrietta 

Road, Rochester, NY 14623, Lot G  
• ওর্াইো কাউবন্ট Griffiss International Airport, 592 Hanger Road, Rome 

NY, 13441  
  
"এটা গুরুত্বিূণন ঘয আমিা আমাধ্িি রিক্ষাথীধ্িি এই ভাইিাস ঘথধ্ি িক্ষা িরি এবং বতন মান 
িরিরস্থরতধ্ত আমিা আরে আমিা মধ্ন িরি না ঘয আমাধ্িি এই রিক্ষাবধ্ষন সু্কল িুনিাে ঘখালাি 
অ্নুমরত ঘিধ্ব এমন জােগাে প্রধ্োজনীে সাবযানতা িাখা সম্ভব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সু্কল ও 
িধ্লজ সু্কল বেধ্িি বারি অ্ংধ্িি জনে িিূরিক্ষা, খাবাি রবরল ও চাইল্ড ঘিোি িরিধ্ষবা অ্বোহত 
িাখধ্ব। এবং ইরতমধ্যে, আমিা চাই ঘয রবিোলেগুরল নতুন ঘপ্রাধ্টািলগুরলি সাধ্থ িুনিাে ঘখালাি 
এিটি িরিিল্পনা ততরি িিা শুরু িিধ্ব যা আমিা এখন সমাধ্জ যা িিরে এবং এই মহামারি 
ঘথধ্ি আমিা রিধ্খরে এমন সমস্ত রিেু িরিিল্পনাি মধ্যে অ্ন্তভুন ি িধ্ি। এটা সিধ্লি উিি এিটা 
িধ্ষ্টি িািণ হধ্ে িাাঁরড়ধ্েধ্ে, রিন্তু ঘেট জধু্ড় আমাধ্িি রিক্ষধ্িিাই এই অ্বস্থা ঘথধ্ি যথাসাযে 
ঘচষ্টা িধ্ি এিটা রবষ্মেিি িাজ িধ্িধ্ে।"  
  
িরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 3,942 জন নধ্ভল িধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত িধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইেিন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখো 308,314-ঘত রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 308,314 
জন বেরি যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ্েধ্েন, তাধ্িি ঘভৌগরলি অ্বস্থান রনম্নরূি:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  1,204  39  

Allegany  35  0  

Broome  299  15  

Cattaraugus  49  2  

Cayuga  51  3  

Chautauqua  35  2  

Chemung  123  1  

Chenango  99  1  

Clinton  61  2  

Columbia  202  32  

Cortland  28  0  

Delaware  61  0  

Dutchess  3,002  48  

Erie  3,481  162  

Essex  28  0  

Franklin  15  0  



 

 

Fulton  75  4  

Genesee  154  1  

Greene  139  8  

Hamilton  3  0  

Herkimer  60  2  

Jefferson  61  0  

Lewis  9  0  

Livingston  73  4  

Madison  139  8  

Monroe  1,478  37  

Montgomery  54  1  

Nassau  36,161  307  

Niagara  440  20  

NYC  169,690  2,212  

Oneida  451  12  

Onondaga  860  28  

Ontario  91  1  

Orange  8,751  101  

Orleans  92  3  

Oswego  64  1  

Otsego  67  0  

Putnam  990  20  

Rensselaer  298  11  

Rockland  11,812  104  

Saratoga  358  4  

Schenectady  514  13  

Schoharie  43  1  

Schuyler  7  0  

Seneca  41  2  

St. Lawrence  176  3  

Steuben  216  0  

Suffolk  34,037  373  

Sullivan  880  42  

Tioga  90  2  

Tompkins  128  0  

Ulster  1,298  19  

Warren  182  6  

Washington  170  22  



 

 

Wayne  71  0  

Westchester  29,232  262  

Wyoming  68  1  

Yates  18  0  

  
###  
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