
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর এর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা 15,000 জর্ মার্ুম্বের সম্পন্ন অোবিিবি 
পরীক্ষার ফলাফল ঘ ােণা কম্বরম্বের্ যা ঘেখায় 12.3 েতাাংে মার্ুম্বের COVID-19 অোবিিবি 

আম্বে  
  
রাজে জমু্ব়ে ঝুুঁ বকপণূন বর্উ ইয়কন িাসী ও ফ্রিলাইর্ কমীম্বের মম্বযে 7 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে কাপম্ব়ের 

মাস্ক বিতরণ করম্বি রাজে  
  

রাজে জমু্ব়ে খােে িোম্বে 25 বমবলয়র্ মাবকন র্ িলার বিতরণ করম্বে র্াবরে বর্উ ইয়কন  উম্বেোম্বগর 
মাযেম্বম  (Nourish New York Initiative)  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 4,663 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - যা ঘেেিোপী 44 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্াসহ ঘমাে আক্রাম্বের সাংখোম্বক 312,977-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ িাধ্জেি সমূ্পর্ন হওয়া 
অ্োরিবরি পিীক্ষাি গধ্বষর্াি ফলাফল ঘ াষর্া কধ্িধ্েন যা 12.3 শতাাংশ মানুধ্ষি COVID-19 
অ্োরিবরি িধ্য়ধ্ে বধ্ল ঘেখায়। জরিপটি গত েইু সপ্তাহ যধ্ি সািা িাধ্জেি মরুেি ঘোকান ও 
করমউরনটি ঘসিাধ্ি 15,000 জনধ্ক পিীক্ষা কধ্ি ঘবসলাইন সাংক্রমধ্র্ি হাি গধ়্ে ঘতাধ্ল। যাধ্েি 
পিীক্ষা ক্রা হয়, তাধ্েি মধ্যে 11.5% মরহলা পরজটিভ ফল লাভ কধ্িন এবাং 13.1% পুরুষ পরজটিভ 
ফল লাভ কধ্িন। ফলাফধ্লি এক অ্ঞ্চল-রভরিক বোখো রনধ্চ ঘেওয়া হল:  
  
  

অঞ্চল  েতাাংে পবজটিভ  
Capital District  2.2%  

Central NY  1.9%  

Finger Lakes  2.6%  

Hudson Valley  
(Without Westchester/Rockland)  

3%  

Long Island  11.4%  

Mohawk Valley  2.7%  

North Country  1.2%  



 

 

NYC  19.9%  

Southern Tier  2.4%  

Westchester/Rockland  13.8%  

Western NY  6%  

  
গভননি আিও ঘ াষর্া কধ্িন, িাজে জধু়্ে ঝুুঁ রকপূর্ন রনউ ইয়কন বাসী ও অ্পরিহাযন কমীধ্েি 7 
রমরলয়ধ্নিও ঘবরশ কাপধ়্েি মাস্ক রবতির্ কিধ্ব িাজে।  মাস্কগুরলি রবতির্ রনম্নরূপ হধ্ব:  
  

• NYCHA বারসন্দাধ্েি জনে 500,000  
• খামাি শ্ররমকধ্েি জনে 500,000  
• 1 রমরলয়ন ঝুুঁ রকপূর্ন জনধ্গাষ্ঠীি জনে, যাি মধ্যে আধ্ে মানরসক স্বাস্থ্ে ও উন্নয়নমূলক 

প্ররতবন্ধী জনধ্গাষ্ঠী  
• গৃহহীন আশ্রধ্য়ি জনে 500,000  
• বয়স্ক নতুন ইয়কন বাসী এবাং নারসনাং ঘহামগুরলি জনে 2 রমরলয়ন  
• রবশ্বাস-রভরিক সাংস্থ্া ও ফুি বোাংধ্কি জনে 1 রমরলয়ন  
• মুরেি ঘোকান, সুপািমাধ্কন ট এবাং খােে রবতির্ কমীধ্েি জনে 2 রমরলয়ন  

 
গভননি আিও ঘ াষর্া, নারিশ রনউ ইয়কন  উধ্েোধ্গি মাযেধ্ম িাজে জধু়্ে খােে বোঙ্কগুরলধ্ক 25 
রমরলয়ন খােে বণ্টন কিধ্ে। এই সপ্তাধ্হি শুরুধ্ত ঘ াষর্া কিা নারিশ রনউ ইয়কন  উধ্েোগ রনউ 
ইয়ধ্কন ি উদ্বিৃ কৃরষ পর্ে রনউ ইয়ধ্কন ি খােে বোাংধ্কি ঘনটওয়াধ্কন ি মাযেধ্ম সব ঘচধ্য় ঘবরশ প্রধ্য়াজন 
যা জনধ্গাষ্ঠী তাধ্েি কাধ্ে দ্রুত ঘপ ুঁধ্ে ঘেওয়াি জনে কাজ কিধ্ে। তহরবল রবতির্ রনম্নরূপ কিা 
হধ্ব:  

  

• বর্উ ইয়কন  বসটি হল 11 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• ওম্বয়েম্বচোর অঞ্চল: 1 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• লাং আইলোন্ড অঞ্চল: 1.6 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• কোবপোল/হািসর্ উপতেকা অঞ্চল (র্র্ন কাবি এিাং ঘমাহাক ভোবলর অাংে অেভুন ক্ত): 4.4 

রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• ঘসিাল NY অঞ্চল (র্র্ন কাবি এিাং ঘমাহাক উপতেকার অাংে অেভুন ক্ত): 2.2 রমরলয়ন 

মারকন ন িলাি  
• সাোর্ন টিয়ার অঞ্চল: 1.1 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• পবিম বর্উ ইয়কন : 2.1 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  
• বফঙ্গার ঘলকস অঞ্চল (সাোর্ন টিয়াম্বরর অাংে অেভুন ক্ত): 1.7 রমরলয়ন মারকন ন িলাি  

  
"যরেও আমিা অ্জানা পধ্ে চধ্লরে তাি  মাধ্ন এই নয় ঘয আমিা অ্ন্ধভাধ্ব এরগধ্য় যাধ্বা, এবাং 
আমাধ্েি অ্োরিবরি জরিপ ঘপ্রাগ্রাধ্ম পিীরক্ষত 15,000 মানুধ্ষি ফলাফল - যা জারতি বৃহিম 



 

 

জরিপ - তা ভরবষেধ্ত আমাধ্েি ঘক শল রস্থ্ি কিধ্ত সহায়তা কিধ্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমিা পরিবহর্ কমীধ্েি জনে অ্োরিবরি পিীক্ষাি একটি পূর্নাঙ্গ জরিপ পরিচালনা কিধ্ত যারি, 
যািা এই সাংকধ্টি সম্মখুভাধ্গ োুঁর়েধ্য় আধ্েন। আমিা আমাধ্েি অ্পরিহাযন কমীধ্েি হাজাি বাি 
যনেবাে জারনধ্য়রে, রকন্তু শধ্েি ঘচধ্য় কমন আধ্িা ঘজাধ্ি কো বধ্ল, এবাং আমিা চাই তািা জানুন 
ঘয আমিা সব রকেু কিরে যা আমিা কিধ্ত পারি তাধ্েি রনিাপে িাখাি জনে।"   
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 4,663 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্েি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু়্ে ঘমাট রনরিত আক্রাধ্েি সাংখো 312,977-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 312,977 
জন বেরি যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভ গরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  
ঘমাে 

ইবতিাচক  
র্তুর্ 

ইবতিাচক  
Albany  1,238  34  

Allegany  35  0  

Broome  305  6  

Cattaraugus  50  1  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  35  0  

Chemung  124  1  

Chenango  99  0  

Clinton  62  1  

Columbia  205  3  

Cortland  28  0  

Delaware  61  0  

Dutchess  3,049  47  

Erie  3,598  117  

Essex  28  0  

Franklin  15  0  

Fulton  79  4  

Genesee  155  1  

Greene  142  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  61  1  

Jefferson  62  1  

Lewis  9  0  

Livingston  76  3  

Madison  149  10  

Monroe  1,534  56  

Montgomery  54  0  

Nassau  36,519  358  

Niagara  457  17  



 

 

NYC  172,354  2,664  

Oneida  474  23  

Onondaga  903  43  

Ontario  92  1  

Orange  8,910  159  

Orleans  93  1  

Oswego  66  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1003  13  

Rensselaer  311  13  

Rockland  11,945  133  

Saratoga  361  3  

Schenectady  521  7  

Schoharie  43  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  42  1  

St. 
Lawrence  

176  0  

Steuben  217  1  

Suffolk  34,478  441  

Sullivan  931  51  

Tioga  90  0  

Tompkins  128  0  

Ulster  1,327  29  

Warren  185  3  

Washington  184  14  

Wayne  73  2  

Westchester  29,626  394  

Wyoming  69  1  

Yates  18  0  

  
###  
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