
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বিট বিউচারস 
(SCHMIDT FUTURES) আম্বরা ভাম্বলাভাম্বি পরু্গনঠর্ করার জর্ে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর অর্ুেীলর্ 

এিং বসম্বেমগুবলম্বক ঘসরা উন্নত সরঞ্জাম্বমর মাযেম্বম একীভুত করম্বত সাহােে করম্বি  
  
 এবরক বিট একটি 15-সদম্বসের কবমেম্বর্র ঘর্তৃত্ব ঘদম্বির্ এিং রাজে COVID-19 মহামাবরর সময় 
ো বেম্বেম্বে, র্তুর্ প্রেুবির সাম্বে তা একবিত কম্বর, রাজে জমু্ব়ে ঘটবলম্বহলে এিং ব্রডিোন্ড বসম্বেম 

উন্নত করম্বি  
  

\প্রবতবদর্ র্তুর্ কম্বর হাসপাতাম্বল ভবতন র সংেো আম্বরা কমাম্বত র্তুর্ কম্বর হাসপাতাম্বল ভবতন  
করার িলািল সংক্রান্ত তম্বেের রূপম্বরো িেি করম্বি  

  
বচবকৎসক ও র্াসনম্বদর জর্ে 100,000 ঘজা়ো রাউন্ড বিপ ফ্লাইট দার্ করম্বের্ ঘজটব্লু 

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 2,786 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 45 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংেোম্বক 323,978-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িন ঘে, রিট 
রিউচার্ন রনউ ইয়ধ্কন ি ঘেধ্টি অ্নুশীলন ও রর্ধ্েমগুরলধ্ক একীভূত কিধ্ত র্াহােে কিধ্ে ঘর্িা 
উন্নত প্রেুরিি র্িঞ্জাধ্মি র্াহাধ্েে। প্রািন গুগল CEO এেং এরিরকউটিভ ঘচয়ািমোন এেং রিট 
রিউচার্ন-এি প্ররতষ্ঠাতা এরিক রিট, িাধ্জেি 15 র্দধ্র্েি ব্লু রিেন করমশধ্নি (Blue Ribbon 
Commission) ঘনতৃত্ব ঘদধ্েন এেং COVID-19 মহামারিি র্ময় িাজে ো ঘজধ্নধ্ে, তাি র্াধ্ে 
নতুন প্রেরুি রমরলত কধ্ি ঘটরলধ্হলে ও ব্রডেোন্ড অ্োকধ্র্র্ োডাধ্নাি জনে তা েেেহাি কিধ্েন।  
  
প্ররতরদন নতুন কধ্ি হার্পাতাধ্ল ভরতন ি র্ংখ্ো আিও কমাধ্নাি জনে নতুন কধ্ি লক্ষরিত প্রধ্চষ্টায় 
হার্পাতাল ঘেধ্ক র্ংগৃহীত নতুন হার্পাতাধ্ল ভরতন তধ্েেি িলািধ্লি রূপধ্িখ্া ঘদন গভননি। িাজে 
রতন রদধ্নি মধ্যে 113টি হার্পাতাল ঘেধ্ক 1,269 জরিপ প্ররতরিয়া ঘপধ্য়ধ্ে এেং ঘদখ্া ঘগধ্ে ঘে 
ঘেরশি ভাগ মানুষিা:  

• কাজ ো ভ্রমণ কিরেধ্লন না;  
• ঘেরশি ভাগ ডাউনধ্েট ের্োর্ কধ্িন;  
• ঘেরশি ভাগ র্ংখ্োল ু ও েয়স্ক েেরি;  



 

 

• ঘেরশি ভাগ ঘগৌণ কমনচািী; এেং  
• ঘেরশি ভাগ োরডধ্ত োধ্কন।  

  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা কধ্িন ঘে, ঘজটব্লু (JetBlue) তাধ্দি প্রধ্চষ্টাি প্ররত র্ম্মান জানাধ্ত 
রচরকৎর্ক এেং নার্নধ্দি জনে 100,000 ঘজাডা িাউন্ড রিপ ফ্লাইট দান কিধ্েন, রনউ ইয়ধ্কন ি 
রচরকত্র্া ঘপশাদািধ্দি জনে 10,000 ঘজাডা টিরকট রদধ্ত শুরু কধ্ি। এোডাও, রনউ ইয়ধ্কন ি 
ফ্রন্টলাইন কমীধ্দি র্ম্মান জারনধ্য় রতনটি ঘপন্ট কিা ঘজটব্লু ঘেন আগামী 7 ঘম, েৃহস্পরতোি, 
র্ন্ধ্ো 7:00-টায় রনউ ইয়কন  শহধ্িি উপধ্ি একটি ফ্লাইওভাি কিধ্ে।  
  
"আমিা েখ্ন িাধ্জেি রেরভন্ন অ্ংশ পনুিায় ঘখ্ালাি কাজ শুরু কিরে এেং নতুন স্বাভারেক 
অ্েিায় রনউ ইয়কন ধ্ক পুনিায় কল্পনা কিরে, তখ্ন আমাধ্দি উরচত ইরতহাধ্র্ি এই মুহুতন টিধ্ক 
ঘনওয়া উরচত োধ্ত আমিা ো রশধ্খ্রে তা েেেহাি কধ্ি আধ্িা ভাধ্লাভাধ্ে আমাধ্দি রর্ধ্েমগুরল 
আোি গধ্ড তুলধ্ত পারি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা ো কধ্িরে শুযু তা প্ররতিাপন কিধ্ত 
চাই না - আরম আধ্িা উপধ্ি লক্ষ রিি কিধ্ত চাই এেং আমাধ্দি অ্েিাি উন্নরত কিধ্ত চাই 
োধ্ত আমিা ভরেষেধ্তি জনে প্রস্তুত োকধ্ত পারি। আমিা জারতি রকেু মহান েেের্ায়ী ঘনতাধ্দি 
র্ধ্ে কাজ কিরে োধ্ত আমাধ্দি অ্রভনে রচন্তা কিা রনরিত কিধ্ত পারি এেং ভরেষেধ্তি জনে 
আমাধ্দি রর্ধ্েমগুরল উন্নত ও আযুরনক কধ্ি তুলধ্ত পারি।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 2,786 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিার্ আিাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড ঘমাট রনরিত আিাধ্ন্তি র্ংখ্ো 323,978-ঘত রনধ্য় এধ্র্ধ্ে। ঘমাট 323,978 
জন েেরি োিা ভাইিাধ্র্ি জনে রনরিতভাধ্ে র্নাি হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি ঘভৌগরলক অ্েিান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,321  27  

Allegany  35  0  

Broome  345  7  

Cattaraugus  54  1  

Cayuga  51  0  

Chautauqua  38  1  

Chemung  128  2  

Chenango  102  2  

Clinton  69  0  

Columbia  291  62  

Cortland  28  0  

Delaware  62  0  

Dutchess  3,192  41  

Erie  4,008  117  

Essex  30  0  



 

 

Franklin  16  0  

Fulton  100  3  

Genesee  162  3  

Greene  188  22  

Hamilton  5  2  

Herkimer  68  1  

Jefferson  63  0  

Lewis  9  0  

Livingston  89  3  

Madison  231  8  

Monroe  1,655  32  

Montgomery  63  2  

Nassau  37,350  198  

Niagara  549  41  

NYC  178,351  1,477  

Oneida  579  5  

Onondaga  1,056  54  

Ontario  99  2  

Orange  9,215  71  

Orleans  103  4  

Oswego  70  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,040  9  

Rensselaer  347  8  

Rockland  12,204  60  

Saratoga  371  3  

Schenectady  551  14  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  46  0  

St. Lawrence  180  2  

Steuben  223  2  

Suffolk  35,543  268  

Sullivan  996  12  

Tioga  96  4  

Tompkins  129  0  

Ulster  1,383  26  

Warren  193  1  



 

 

Washington  189  1  

Wayne  78  0  

Westchester  30,426  186  

Wyoming  70  0  

Yates  19  0  
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