
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  49টি অর্োর্ে 
ঘেম্বে বেশুম্বের মম্বযে COVID-সংক্রান্ত অসুস্থতা সম্পম্বকন  অিবহত করম্বে  

  
ঘেে বর্উ ইয়ম্বকন  85টি বরম্ব ােন কৃত আক্রাম্বন্তর তেন্ত করম্বে  

  
গভর্নর "আম্বমবরকার্স ফােন  আইর্" এ উম্বেখ কম্বর িম্বলর্, একটি কম্ব নাম্বরের্ সরকাবর অর্নায়র্ 
গ্রহণ করম্বত  াম্বর র্া যবে এটি প্রাক-মহামাবরম্বত একই সংখেক কমী  রু্রায় বর্ম্বয়াবিত র্া কম্বর  
  
সকল র্াবসনং ঘহাম োফম্বের প্রবত সপ্তাম্বহ েইুিার COVID-19 এর ির্ে  রীক্ষা করা হম্বি এ মম্বমন 

বর্িনাহী আম্বেে ইসুে কম্বরর্  
  
বর্িনাহী আম্বেে িণনর্া কম্বর ঘয COVID-19 এর ির্ে ঘরাগীম্বের ঘর্ম্বগটিভ  রীক্ষা র্া করা হম্বল 

হাস াতালগুবল ঘকাম্বর্া র্াবসনং ঘহাম্বম ঘকাম্বর্া ঘরাগীম্বক োড়ম্বত  াম্বর র্া  
  

স্বাস্থে অবযেপ্তর ও বহউমোর্ সাবভন ম্বসস বর্উ ইয়ম্বকন  COVID-19 এর ঘরাগীম্বের আম্বরা দ্রুত 
 রু্রুদ্ধাম্বরর ির্ে সহায়তা করম্বত ঘরমম্বেবসবভর র্াম্বম র্তুর্ বচবকৎসা প্ররোর্ কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 2,273 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - যা ঘেেিো ী 47 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 335,395-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে, গভননর অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্রধ্েন ঘে ননউ 
ইয়কন  ঘেট নিশুধ্ের মধ্যে COVID-সংক্রান্ত অ্সুস্থতার উেীয়মান  টনার নিষধ্য় ঘেিজধু্ে অ্নোনে 
49টি ঘেটধ্ক অ্িনহত করধ্ে। ঘেটটি িতন মাধ্ন ননউ ইয়ধ্কন  85টির মধ্তা নরধ্ াটন কৃত  টনার তেন্ত 
করধ্ে ঘেখাধ্ন নিশুরা - প্রযানত সু্কল-িয়সীরা - সম্ভিত COVID-19-এর কারধ্ণ একটি সাযারণ 
কাওয়াসানক ঘরাগ অ্থিা নিষাক্ত িক-জাতীয় নসনধ্রাধ্মর মধ্তা লক্ষণগুনল অ্নভুি করধ্ে। এই এই 
অ্সুখ ননউ ইয়ধ্কন র নতনজন তরুধ্ণর প্রাণ ননধ্য়ধ্ে এিং অ্নতনরক্ত েটুি মৃতুের নিষয়টি িতন মাধ্ন 
তেধ্ন্তর মধ্যে রধ্য়ধ্ে।  
  



 

 

গভননর কুওধ্মা "আধ্মনরকানস ফােন  আইন" এর প্রস্তািও নেধ্য়নেধ্লন ো িধ্ল ঘেধ্কাধ্না কধ্ নাধ্রিন 
সরকানর তহনিল  াওয়ার ঘোগে হধ্ত  াধ্র না েনে এটি কধ্ নাধ্রিধ্নর COVID-19 মহামানরটির 
আধ্গ একই সংখেক কমনচারীধ্ক  ুনরায় ননধ্য়াগ না কধ্র।  
  
এোোও গভননর আরও ঘ াষণা কধ্রনেধ্লন ঘে নতনন একটি ননিনাহী আধ্েি জানর করধ্িন োধ্ত 
আধ্েি নেধ্িন ঘে সমস্ত নানসনং ঘহাম এিং অ্োডাল্ট ঘকয়ার ঘফনসনলটিগুনল সমস্ত কমীধ্ের সপ্তাধ্হ 
েইুিার COVID-19 এর জনে  রীক্ষা করধ্ি এিং  ধ্রর নেধ্নর মধ্যে ঘেধ্টর ঘহলথ নড াটন ধ্মধ্ে 
ঘকাধ্না  নজটিভ  রীক্ষার ফলাফল নরধ্ াটন  কধ্র। ননিনাহী আধ্েধ্ি আরও িলা হয় ঘে, 
হাস াতালগুনল ঘকাধ্না নানসনং ঘহাধ্ম ঘকাধ্না ঘরাগীধ্ক োেধ্ত  াধ্র না েনে না ঘসই ঘরাগী  
COVID-19 এর জনে ঘনধ্গটিভ  রীক্ষা কধ্র।  
  
সমস্ত নানসনং ঘহাম ও অ্োডাল্ট ঘকয়ার ঘফনসনলটি এডনমননধ্েটর কীভাধ্ি তারা এই  রীক্ষাটি সম্পন্ন 
করধ্ি এিং এই ননিনাহী আধ্েধ্ির সাধ্থ সম্মনত সংক্রান্ত একটি প্রমাণ ত্র আগামী 15 ঘম শুক্রিাধ্রর 
মধ্যে ঘেধ্টর স্বাস্থে েফতধ্র জমা নেধ্ত হধ্ি।  
  
ঘেধ্কাধ্না নানসনং ঘহাম অ্থিা অ্োডাল্ট ঘকয়ার ঘফনসনলটি ননিনাহী আধ্েি লঙ্ঘন অ্িস্থায়  াওয়া ঘগধ্ল 
তার অ্ াধ্রটিং সাটিন নফধ্কট স্থনগত িা িানতল হধ্ত  াধ্র অ্থিা প্রনতনেন প্রনত লঙ্ঘধ্নর জনে 
2,000 মানকন ন ডলাধ্রর একটি িানস্ত সাধ্ ধ্ক্ষ হধ্ত  াধ্র। উ রন্তু, ঘেধ্কাধ্না কমী COVID-19-এর 
জনে  রীক্ষা করধ্ত অ্স্বীকৃনত জানাধ্ল তাধ্ক  ুরধ্না যাাঁধ্চর িা ত্রুটি ূণন স্বাস্থে মূলোয়ন নহধ্সধ্ি 
নিধ্িচনা করা হধ্ি এিং ঘসইজনে  রীক্ষা সম্পােন না হওয়া  েনন্ত নানসনং ঘহাম িা অ্োডাল্ট ঘকয়ার 
ঘফনসনলটিধ্ত কাজ করধ্ত ননধ্ষয করা হধ্ি।  
  
গভন নর আরও ঘ াষণা কধ্রধ্েন ঘে স্বাস্থে অ্নযেপ্তর ও নহউমোন সানভন ধ্সস ঘরমধ্ডনসনভর নাধ্ম একটি 
নতুন প্রনতশ্রুনতিদ্ধ নচনকৎসা প্ররোন কধ্রধ্ে ো COVID-19 এ আক্রান্ত ঘরাগীধ্ের আরও দ্রুত 
 ুনরুদ্ধার করধ্ত সহায়তা করার জনে ঘেখাধ্না হধ্য়ধ্ে। স্বাস্থে ও মানি ঘসিা অ্নযেফতর ননউ 
ইয়কন ধ্কর 15টি হাস াতাধ্ল 2,900 ঘলাধ্কর নচনকৎসার জনে  েনাপ্ত অ্োনেভাইরাল ঘপ্ররণ কধ্রধ্ে 
এিং আগামী সপ্তাধ্হ অ্নতনরক্ত ননউ ইয়কন  হাস াতাধ্লর আরও 500 জন ঘরাগীর নচনকৎসার জনে 
আরও ঘডাজ ঘপ্ররণ করধ্ি।  
  
"আমরা প্রনতনেন COVID-19 ভাইরাস সম্পধ্কন  নতুন নকেু নিখনে এিং সিধ্চধ্য় ভয়ঙ্কর নতুন 
 টনাগুনলর মধ্যে একটি হধ্লা িাচ্চাধ্ের মধ্যে COVID-সম্পনকন ত অ্সসু্থতার  টনা ো ইধ্তামধ্যে ননউ 
ইয়ধ্কন র নতন জন তরুধ্ণর জীিন ননধ্য়ধ্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই নিিনতন ত  নরনস্থনত ননধ্য় 
সারা ঘেধ্ির 49 ঘেটধ্ক, ঘেট স্বাস্থে েপ্তর সতকন  কধ্র নেধ্ে ঘে ননউ ইয়কন  অ্নিরত এই ঘরাধ্গর 
নিরুধ্দ্ধ তেন্ত করধ্ে এিং দ্রুত তথে ঘ ধ্ত  াধ্র োধ্ত আমরা আরও ঘকাধ্না নিশুধ্ক অ্সুস্থ হওয়ার 
হাত ঘথধ্ক িাাঁচাধ্ত সহায়তা করধ্ত  ানর।"  
  



 

 

 নরধ্িধ্ষ, গভননর আরও 2,273 জন নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ন্তর  টনা নননিত কধ্রধ্েন, ো 
ননউ ইয়কন  ঘেট জধু্ে ঘমাট নননিত আক্রাধ্ন্তর সংখো 335,395-ঘত ননধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 335,395 
জন িেনক্ত োরা ভাইরাধ্সর জনে নননিতভাধ্ি সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্ের ঘভৌগনলক অ্িস্থান ননম্নরূ :  
  

কাউবি  ঘমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,432  16  

Allegany  36  1  

Broome  373  1  

Cattaraugus  60  0  

Cayuga  58  5  

Chautauqua  41  1  

Chemung  131  0  

Chenango  109  0  

Clinton  76  0  

Columbia  312  8  

Cortland  29  0  

Delaware  64  1  

Dutchess  3,359  40  

Erie  4,453  116  

Essex  32  1  

Franklin  17  0  

Fulton  107  3  

Genesee  172  2  

Greene  206  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  79  2  

Jefferson  68  1  

Lewis  11  0  

Livingston  102  1  

Madison  251  1  

Monroe  1,821  46  

Montgomery  67  1  

Nassau  38,217  189  

Niagara  643  16  

NYC  184,417  1,128  

Oneida  660  22  

Onondaga  1,265  47  

Ontario  106  2  



 

 

Orange  9,543  57  

Orleans  126  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,089  9  

Rensselaer  409  2  

Rockland  12,451  51  

Saratoga  402  3  

Schenectady  571  0  

Schoharie  46  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  49  1  

St. Lawrence  187  0  

Steuben  227  1  

Suffolk  36,702  241  

Sullivan  1,093  22  

Tioga  105  1  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,450  10  

Warren  207  5  

Washington  206  2  

Wayne  80  1  

Westchester  31,294  207  

Wyoming  77  2  

Yates  21  1  
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