
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর এর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে আগামী 14 
জারু্োবর পেনন্ত বেশু আক্রান্ত আইম্বর্র আওতােে টর্াসমূহ ফাইল করম্বত ঘেট আক্রান্তম্বির জর্ে 

সুম্বোগ িাবিম্বে ঘিম্বি  
  

সারা ঘেট জমু্বি কবমউবর্টি হম্বল ড্রাইভ-থ্রু ইম্বভন্ট, বর্উ ইেম্বকন র উম্বিোম্বগর অংে বহম্বসম্বি 
আগামী সপ্তাম্বহ COVID-19 দ্বারা প্রভাবিত 20,000 পবরিাম্বরর জর্ে ঘটবিম্বল খািার রাখম্বত 

সাহােে করম্বি  
  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 2,938 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 49 

কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 330,407-ঘত বর্ম্বে আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, 14 
জানুোরি, 2021 পেনন্ত অ্রিরিক্ত পাাঁচ মাধ্েি জনে রিশু আক্রান্ত আইন (Child Victims Act)-এি 
অ্যীধ্ন েমধ্েি ঘপক্ষাপধ্ে-বাযাগ্রস্থ  েনােমূহ ফাইল কিধ্ি ঘিওোি ঘক্ষধ্ে আক্রান্তধ্িি জনে ঘেে 
েুধ্োগ বরৃি কিধ্ব। গভননি কুওধ্মা রিশু আক্রান্তধ্িি আইন অ্নুোেী বালেকালীন ঘেৌন রনপীড়ধ্নি 
রবরুধ্ি নোেরবচাি রনরিি কিাি জনে স্বাক্ষি কধ্িধ্েন, একটি মামলা িাধ্েি কিাি ক্ষমিােহ ো 
ইধ্িামধ্যে েমধ্েি ঘেক্ষাপধ্ে-বাযাগ্রস্থ বা ঘমোি উত্তীণন হধ্েধ্ে, রকন্তু মাে এক বেধ্িি জনে, ঘমোি 
ঘিষ হওো বা েমধ্েি ঘেক্ষাপধ্ে-বাযাগ্রস্থ  ঠনােমূহ ফাইল কিাি জনে 14 আগে 2020-এ বন্ধ 
হধ্ে ঘগধ্ে, রকন্তু COVID-19 মহামারিটি আিালি ঘেবাি হ্রাে  টিধ্েধ্ে োি ফধ্ল ঘবাঁধ্চ থাকা 
বেরক্তধ্িি িারব িাধ্েি কিাি ক্ষমিা েীরমি এবং অ্োেরনন রিধ্ে কােনকিভাধ্ব িাধ্িি মামলা েস্তুি 
কিধ্ি পাধ্ি।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, রনউ ইেধ্কন ি পুরিোযন উধ্িোগ লালন শুরু কিাি জনে 
আগামী েপ্তাধ্হ রনউ ইেকন  ঘেে জধু্ড় কধ্েক ডজন অ্নুষ্ঠান অ্নুরষ্ঠি হধ্ে। গি েপ্তাধ্হ গভননি 
কিৃন ক চাল ুকিা এই উধ্িোধ্গি মাযেধ্ম রনউ ইেধ্কন ি ঘেধ্েি খামাি ঘথধ্ক উদ্বতৃ্ত কৃরষপণে ক্রধ্েি 
জনে 25 রমরলেন মারকন ন ডলাি েিান কিা হধ্ে, েবধ্চধ্ে অ্ভাবগ্রস্থ জনধ্গারষ্ঠি কাধ্ে রবিিণ 
কিধ্ি। েথম অ্নুষ্ঠানটি আজ অ্নুরষ্ঠি হে আজ লং আইলোধ্ে, ঘেখাধ্ন দ্বীপটিি ফেল ফুড বোংক 
একটি ড্রাইভ-থ্রু খািে রবিিণ অ্নুষ্ঠাধ্নি আধ্োজন কধ্ি কধ্িানভাইিাে দ্বািা েভারবি 3,000 
পরিবািগুরলধ্ক রনউ ইেধ্কন  জন্মাধ্না এবং উৎপারিি পণে েিবিাহ কিধ্ি। ঘেধ্েি অ্নোনে খািে 



 

 

বোংকগুরল আগামী েপ্তাধ্হ েধ্িেধ্ক একই যিধ্নি অ্নুষ্ঠান কিধ্ে, োিা COVID-19 এি দ্বািা 
েভারবি 20,000 পরিবাধ্িি জনে ঘেরবধ্ল খাবাি িাখধ্ি োহােে কিধ্ব বধ্ল আিা কিা হধ্ে।  
  
"এই মহামারি চলাকালীন েমাধ্জি অ্ধ্নক রিক বন্ধ হধ্ে ঘগধ্ে বা বা কম কােনকি িধ্েধ্ে এবং 
আিালধ্িি বেবস্থা িাধ্িি মধ্যে িধ্েধ্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গি বেি আমিা রনউ ইেধ্কন ি 
চাইল্ড রভরিমে অ্োি টি পাি কধ্িরে োি মাযেধ্ম রিশু রনেনািন ঘথধ্ক ঘবাঁধ্চ োওো রিশুধ্িি 
আগে পেনন্ত িারব িাধ্েি কিা হধ্েরেল। কািণ, ভাইিাধ্েি কািধ্ণ আিালধ্িি পরিধ্ষবা কধ্ম 
োওোে আমিা 14 জানুোরি পেনন্ত অ্রিরিক্ত পাাঁচ মাে যধ্ি ওই উইধ্ো েোরিি কিরে োধ্ি 
ঘবাঁধ্চ থাকা রনরিি কিা োে ঘে িাধ্িি কাধ্ে একটি িাবী িারখল কিধ্ি হধ্ব এবং িাধ্িি োপে 
লম্বা-রবলরম্বি নোেরবচাি লাভ কধ্িন। আি আরম রেধ্নেি ঘহাধ্েলমোন এবং এধ্েম্বরল েিেে 
ঘিাধ্জনথালধ্ক যনেবাি জানারে এই রবষেটিধ্ক অ্রবিি িাখধ্ি লড়াই কধ্ি োধ্েন োধ্ি  
COVID-19 এই েব জীরবি মানুধ্ষি জনে নোেরবচাি েরিরষ্ঠি হে।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 2,938 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাে আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেকন  ঘেে জধু্ড় ঘমাে রনরিি আক্রাধ্ন্তি েংখো 330,407-ঘি রনধ্ে এধ্েধ্ে। ঘমাে 330,407 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্েি জনে রনরিিভাধ্ব েনাক্ত হধ্েধ্েন, িাধ্িি ঘভৌগরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,384  36  

Allegany  35  0  

Broome  364  4  

Cattaraugus  59  0  

Cayuga  52  0  

Chautauqua  40  0  

Chemung  130  1  

Chenango  105  0  

Clinton  74  5  

Columbia  304  2  

Cortland  29  0  

Delaware  63  0  

Dutchess  3,277  44  

Erie  4,255  119  

Essex  31  1  

Franklin  17  1  

Fulton  103  2  

Genesee  169  1  

Greene  199  1  

Hamilton  5  0  



 

 

Herkimer  76  2  

Jefferson  66  2  

Lewis  10  0  

Livingston  100  5  

Madison  249  3  

Monroe  1,735  47  

Montgomery  64  1  

Nassau  37,812  219  

Niagara  605  17  

NYC  181,783  1,567  

Oneida  620  11  

Onondaga  1169  54  

Ontario  104  3  

Orange  9,402  74  

Orleans  121  13  

Oswego  72  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,074  8  

Rensselaer  380  13  

Rockland  12,349  69  

Saratoga  388  14  

Schenectady  558  7  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  46  0  

St. Lawrence  187  6  

Steuben  225  1  

Suffolk  36,223  331  

Sullivan  1,039  18  

Tioga  99  2  

Tompkins  131  1  

Ulster  1,429  13  

Warren  199  6  

Washington  201  11  

Wayne  79  1  

Westchester  30,905  197  

Wyoming  73  2  

Yates  20  1  
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