
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা পর্নায়ক্রম্বমএই অঞ্চল পরু্রায় খ ালার জর্ে 
অবিবরক্ত বর্ম্বদন বেকার কার্নপবরকল্পর্া ির্নর্া কম্বরর্  

  
খকার্ অঞ্চল পরু্রা  ুলম্বি পারায় র্ায় বক র্া িা বর্যনারম্বর্র জর্ে রাষ্ট্র চারটি মূল কারম্বর্র উপর 

র্জরদাবর চালাম্বি: র্িুর্ সংক্রমম্বর্র সং ো, স্বাস্থ্ে পবরচর্না ক্ষমিা, ডায়াগর্বিক খেবিং 
কোপাবসটি এিং কন্টাক্ট খেবসং সক্ষমিা  

  
প্রবিটি িেিসাম্বক পরু্রায় খ ালার জর্ে র্িুর্ বর্রাপত্তা সিকন িার রূপম্বর া িাস্তিায়ম্বর্র উপর 

খজার বদম্বিহম্বি  
  

আজম্বকর িাবর  পর্নন্ত এক বমবলয়ম্বর্রও খিবে বর্উ ইয়ম্বকন র িাবসন্দাম্বদর COVID-19 পরীক্ষা করা 
হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়ম্বকন র র্োের্াল গাডন  র্মুর্া সংগ্রম্বহর জর্ে প্রায় 300,000 খেবিং বকে িাবর্ম্বয়ম্বে  

  
মাম্বকন েম্বেম্বসর মাযেম্বম বিম্বেষভাম্বি অন্তভুন বক্ত 15 জরু্ 2020 এর সময় খেম্বক খ ালার খ াষর্া 

খদওয়া হম্বি  
  
বর্উ ইয়কন  খিম্বে আম্বরা 2,538 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিি কম্বর - র্া খিেিোপী 45 

কাউবন্টম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ খমাে আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 318,953-খি বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি কুওধ্মা কখন এই অঞ্চল পুনিায় খখালা যায় তাি 
অরতরিক্ত রনধ্দন রিকাি কাযনপরিকল্পনা বর্ননা কধ্িন খেট খকান অঞ্চল পুনিায় খুলধ্ত পািধ্ব তা 
রনযনাির্ কিধ্ত চািটি মলূ কািধ্র্ি উপি নজিদারি চালাধ্ব:  

• র্িুর্ সংক্রমর্: খিাগ রনয়ন্ত্রর্ ও প্ররতধ্িায খকন্দ্র (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) খেধ্ক নীরতমালা অনুযায়ী, অঞ্চলগুধ্লাধ্ত খমাট রনট হাসপাতাধ্ল ভরতন ি 
রনম্নহাি কমপধ্ে 14 রদন োকধ্ত হধ্ব এবং 3 রদধ্নি ঘূর্নায়মান গধ্েি মৃতুেি হাি োকধ্ত 
হধ্ব। খয সকল অঞ্চলগুধ্লাধ্ত COVID খকধ্সি হাি খুবই স্বল্প, এই অঞ্চধ্ল 15 জন খনট 
নতুন খমাট হাসপাতাধ্ল ভরতন ধ্ক অরতক্রম কিধ্ত পািধ্ব না অেবা 3 রদধ্নি ঘূর্নায়মান গধ্ে 



 

 

5 জন নতুন মৃতুেি ঘটনা ঘটধ্ব না। একটি অঞ্চধ্ল সংক্রমধ্র্ি সম্ভাবে রবস্তাধ্িি উপি 
নজি িাখাি জনে, একটি অঞ্চধ্ল প্ররতরদন প্ররত 100,000 জন বারসন্দাি মধ্যে দইুজধ্নি 
কম নতুন COVID খিাগী ভরতন  োকধ্ত হধ্ব।  

• স্বাস্থ্ে পবরচর্নার ক্ষমিা: এই সংক্রমধ্র্ি সম্ভাবে উত্থান সামলাধ্নাি জনে প্ররতটি অঞ্চধ্লি 
স্বাস্থ্ে পরিচযনা েমতা োকধ্ত হধ্ব । অঞ্চলগুধ্লাধ্ত অন্তত 30 িতাংি খমাট হাসপাতাল ও 
ইনধ্টনরসভ খকয়াি ইউরনট (Intensive Care Unit, ICU) িযো োকা আবিেক। এই নতুন 
প্রধ্য়াজধ্নি সধ্ে আধ্িা যকু্ত হধ্য় হাসপাতালগুধ্লাধ্ত অন্তত 90 রদধ্নি বেরক্তগত প্ররতিোমূলক 
সিঞ্জাধ্মি েক োকধ্ত হধ্ব।  

• ডায়াগর্বিক খেবিং কোপাবসটি: প্ররতটি অঞ্চধ্ল প্ররত 1,000 বারসন্দাি জনে 30টি 
ডায়াগনরেক খটে পরিচালনা কিাি সেমতা োকধ্ত হধ্ব। খেট দ্রুত তাি সেমতা 
খেটবোরপ রবসৃ্তত কিধ্ে খযন সব অঞ্চল উপধ্ি বরর্নত লধ্ে খপ ৌঁোধ্ত পাধ্ি।  

• কন্টাক্ট খেবসং সক্ষমিা: এই খপ্রাগ্রাধ্ম প্ররত 100,000 বেরক্তি জনে 30 জন কন্টাক্ট 
খেসাধ্িি একটি খবসলাইন অন্তভুন ক্ত কিা হধ্ব এবং প্ররতটি অঞ্চধ্লি খেধ্ে আক্রাধ্ন্তি সম্ভাবে 
সংখোি উপি রভরি কধ্ি অরতরিক্ত খেসাধ্িি বেবহাি কিা হধ্ব। বতন মাধ্ন খেট প্ররতটি 
অঞ্চধ্লি চারহদা পূিধ্র্ খময়ি ব্লুমবাধ্গনি সধ্ে একাত্বতাি মাযেধ্ম খেটবোরপ কন্টাক্ট খেসাধ্িি 
একটি বারহনী ততরি কিধ্ে।  

  
খেধ্টি পনুিায় গরতিীল কিাি পরিকল্পনাি প্ররতটি পযনাধ্য় খকান খকান রিল্প ও বেবসা প্ররতষ্ঠান 
খুলধ্ত পাধ্ি, তাি রূপধ্িখা রদধ্য়ধ্েন গভননি কুওধ্মা। খয বেবসাগুধ্লা "খবরি অপরিহাযন" এবং 
কমনস্থ্ল ও গ্রাহকধ্দি সংক্রমধ্র্ি অন্তরননরহত কম ঝুৌঁ রকি মধ্যে রবধ্বচনা কিা হয় খসগুধ্লাধ্ক 
অগ্রারযকাি খদওয়াি পািাপারি অনোনে খয বেবসাগুধ্লা "কম অপরিহাযন" বা যািা সংক্রমধ্র্ি একটি 
উচ্চতি ঝুৌঁ রকধ্ত আধ্ে তাধ্দিধ্কও রবধ্বচনা কিা হধ্ব। খয অঞ্চলগুরল স্থ্ানীয় এলাকাি বাইধ্ি খেধ্ক 
রবপুল সংখেক দিননােীধ্দি আকৃষ্ট কধ্ি এমন আকর্নর্ীয় স্থ্ান বা বেবসাগুরলধ্ক অবিেই চাল ুকিধ্ব 
না।  
  
গভননি নতুন রনিাপিা সতকন তাি রূপধ্িখা ততরি কধ্িধ্েন যা প্ররতটি বেবসাধ্ক পুনিায় খখালাি 
জনে পালন কিধ্ত হধ্ব যাধ্ত ভাইিাস েোধ্নাি ঝুৌঁ রক কম হয়। বেবসা প্ররতষ্ঠানগুধ্লািয় জনে 
খপ্রাজন হধ্ব:  

• কমনস্থ্ধ্ল ঘনত্ব কমাধ্ত প্রধ্য়াজন অনুযায়ী কমনধ্েধ্েি ঘণ্টা এবং রসফট নকিায় সামঞ্জসে 
আনা;  

• সামারজক দিূত্ব খপ্রাধ্টাকল প্রর্য়ন;  
• কমীধ্দি জনে অপরিহাযন নয় এমন ভ্রমর্ সীমাবদ্ধকির্;  
• যরদ অনেধ্দি সাধ্ে ঘনঘন খযাগাধ্যাগ কিাি প্রধ্য়াজন হয় তাহধ্ল সকল কমনচািী এবং 

গ্রাহকধ্ক মাস্ক পিাি প্রধ্য়াজন হধ্ব;  
• কধ্ াি পরিষ্কাি এবং সোরনধ্টিন মান বাস্তবায়ন;  
• বেরক্ত কমনস্থ্ধ্ল প্রধ্বি কিাি জনে একটি চলমান স্বাস্থ্ে রিরনং প্ররক্রয়া প্রর্য়ন কিা;  
• খেরসং, েোরকং এবং আক্রাধ্ন্তি প্ররতধ্বদন অবোহত িাখা; এবং  



 

 

• দায়-দারয়ধ্ত্বি প্ররক্রয়া গধ্ে খতালা।  
  
গভননি আিও খঘার্র্া কধ্িন, এক রমরলয়ধ্নিও খবরি রনউ ইয়ধ্কন ি বারসন্দাধ্দিধ্ক ইধ্তামধ্যেই 
COVID-19-এি জনে পিীো কিা হধ্য়ধ্ে।  
  
গভননি আধ্িা খঘার্র্া রদধ্য়ধ্েন খয, রনউ ইয়ধ্কন ি নোিনাল গাডন  নমুনা সংগ্রধ্হি জনে প্রায় 
300,000 খটরেং রকট ততরি কধ্িধ্ে, যাি মধ্যে 60,000টি রনউ ইয়কন  খেধ্টি রবরভন্ন লোব ও 
হাসপাতাধ্ল পা াধ্না হধ্ে।  
 
গভননি আিও খঘার্র্া খদন খয NY খেধ্টি স্বাস্থ্ে পরিকল্পনা মাধ্কন টধ্েস (NY State of Health 
Health Plan Marketplace) এি মাযেধ্ম রবধ্ির্ভাধ্ব অন্তভুন রক্ত 15 জনু 2020 খেধ্ক খখালা 
োকধ্ব।  
  
"যখন আমিা COVID-19 ভাইিাধ্সি রবস্তাি হ্রাস কিধ্ত োকরে, এবং আমিা পুনিায় খখালাি 
উপি খফাকাস কিরে, তখন আমাধ্দি সতকন  োকধ্ত হধ্ব খয আমিা খয তেে রিধ্খরে তা বেবহাি 
কিধ্ত হধ্ব খযন আমিা ইধ্তামধ্যে খয পদধ্েপ গ্রহর্ কধ্িরে তা খযন বেেন না হয়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "পুনিায় খখালাি ঘটনা খেটবোরপ একসাধ্ে হধ্ব না-রনউ ইয়ধ্কন  তবরচেেময় অঞ্চল 
আধ্ে এবং ঐ অঞ্চলগুধ্লাধ্ত রবরভন্ন পরিরস্থ্রত আধ্ে, তাই বিং পুধ্িা িাষ্ট্রধ্ক পুনিায় খখালাি জনে 
প্রস্তুত োকাি জনে অধ্পো কিধ্ত হধ্ব আমিা একটি আঞ্চরলক রভরিধ্ত পরিরস্থ্রত রবধ্ের্র্ কিধ্ত 
যারে। আমিা পরিমাপ কিব খয একটি অঞ্চল চািটি কািধ্র্ি উপি রভরি কধ্ি পুনিায় খুলধ্ত 
পািা যায় রক না-নতুন সংক্রমধ্র্ি সংখো, স্বাস্থ্ে পরিধ্র্বা েমতা, ডায়াগনরেক খটরেং এবং 
কন্টাক্ট খেরসং-এবং আমিা ভাইিাধ্সি রিতীয় পযনাধ্য়ি উত্থান প্ররতধ্িায এবং স্বাস্থ্ে ও রনিাপিাি 
স্বাধ্েন রনউ ইয়ধ্কন ি বারসন্দাধ্দিধ্ক িো কিাি জনে পুনিািয় খখালাি প্ররক্রয়াি সবনে এই কাির্গুরল 
রনিীের্ কিধ্ত োকব।"  
  
পরিধ্িধ্র্, গভননি আিও 2,538 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি ঘটনা রনরিত কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইয়কন  খেট জধু্ে খমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সংখো 318,953-খত রনধ্য় এধ্সধ্ে। খমাট 318,953 
জন বেরক্ত যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি খভ গরলক অবস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  খমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,287  29  

Allegany  35  0  

Broome  334  7  

Cattaraugus  53  0  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  37  1  

Chemung  126  1  

Chenango  100  1  



 

 

Clinton  68  2  

Columbia  213  4  

Cortland  28  0  

Delaware  62  1  

Dutchess  3,131  45  

Erie  3,802  92  

Essex  29  0  

Franklin  16  1  

Fulton  84  2  

Genesee  159  4  

Greene  154  3  

Hamilton  3  0  

Herkimer  63  1  

Jefferson  63  1  

Lewis  9  0  

Livingston  85  2  

Madison  217  66  

Monroe  1595  29  

Montgomery  56  0  

Nassau  36,965  185  

Niagara  493  19  

NYC  175,651  1,320  

Oneida  550  61  

Onondaga  971  19  

Ontario  96  1  

Orange  9,015  48  

Orleans  97  0  

Oswego  67  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,026  13  

Rensselaer  337  15  

Rockland  12,095  70  

Saratoga  367  4  

Schenectady  535  8  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  45  0  

St. Lawrence  178  1  

Steuben  219  1  

Suffolk  35,077  222  



 

 

Sullivan  976  25  

Tioga  90  0  

Tompkins  129  0  

Ulster  1,354  13  

Warren  192  4  

Washington  188  2  

Wayne  76  1  

Westchester  30,097  213  

Wyoming  69  0  

Yates  19  0  
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