
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেম্বের 
বির্টি অঞ্চল 15 ঘম ঘেম্বক পরু্রায় চাল ুকরার জর্ে প্রস্তুি  

  
বিঙ্গার ঘলক, সাউদার্ন োয়ার, ঘমাওয়াইক ভোবল অঞ্চল চাল ুকরার পবরকল্পর্ার জর্ে 

প্রম্বয়াজর্ীয় 7টি ঘমবিক্স পরূণ কম্বরম্বে, োর মম্বযে রম্বয়ম্বে বর্মনাণ, উৎপাদর্ কািনসাইড বপকআপ, 
কৃবষ, ির্- এিং মাে যরার খুচরা িেিসা  

  
ঘদম্বের উত্তর অংে এিং ঘসন্ট্রাল NY  বর্ষ্ঠ সি ঘমবিক্স পরূম্বণর খুি কাোকাবে  

  
গভর্নর কুওম্বমা "NY পরু্রায় খুম্বল ঘদওয়ার দ্বারপ্রাম্বে" পবরকল্পর্া প্রকাে কম্বরম্বের্, িা এখাম্বর্ 

পাওয়া োম্বি  
  
বকেু কম ঝুুঁ বকর িেিসা এিং বিম্বর্াদর্মূলক কােনক্রম--সহ ভূপ্রাকৃবিক, িাগার্, ঘেবর্স, ড্রাইভ-

ইর্-মুবভ বেম্বয়োর-ইিোবদ আগামী 15 ঘম িাবরম্বখর মম্বযে খুম্বল োম্বি  
  

আঞ্চবলক মবর্েবরং ডোেম্বিাডন  চাল ুকরা হম্বে-- এখাম্বর্ পাওয়া োম্বি  
  
আঞ্চবলক কম্বন্ট্রাল রুম্বমর সদসেম্বদর র্াম ঘ াষণা করার হম্বে োরা পরু্রায় চালু করার প্রবক্রয়ার 

সমম্বয় আঞ্চবলক ঘমবিক্স বর্রীক্ষণ করম্বি  
  

  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে আজ 
পেনন্ত, রিঙ্গাি ঘলকস, সাউদানন টায়াি এবং ঘমাহাক উপত্েকা অ্ঞ্চলগুধ্লা সাত্টি ঘমরিক্স পূিণ 
কিধ্ত্ ঘপধ্িধ্ে ো ঘেধ্টি পুনিায় চাল ুকিাি পরিকল্পনা অ্নুোয়ী প্রথম যাধ্পি শধ্ত্ন ি পূিণ হল 
আি েখন NYS বন্ধ ঘ াষণা 15 ঘম ত্ারিধ্খ ঘশষ হধ্ত্ চধ্লধ্ে। েরদ এই যািা অ্বোহত্ থাধ্ক, 15 
ঘম ঘথধ্ক, এই রত্নটি অ্ঞ্চল প্রথম যাধ্প বেবসা শুরু কিধ্ত্ পািধ্ব, োধ্দি মধ্যে রনমনাণ; উৎপাদন 
এবং পাইকারি সিবিাহ ঘচইন; কাবনসাইড রপকআপ এবং ড্রপ অ্ি বা ইন-ঘোি রপকআধ্পি খুচিা 
বেবসা; আি কৃরষ, বন ও মাে অ্ন্তভুন ক্ত। ঘদধ্শি উত্তি অ্ংশ ও ঘসন্ট্রাল NY রিরজয়ধ্ন 7টি 
ঘমরিক্স-এি মধ্যে 6টি পিূণ কধ্িধ্ে এবং সপ্তাহ ঘশধ্ষ এিা প্রস্তুত্ হধ্ত্ পাধ্ি। ঘেধ্টি ''NY পুনিায় 
খুধ্ল ঘদওয়াি দ্বািপ্রাধ্ন্ত'' ("NY Forward Reopening") এই পরিকল্পনাি একটি রনধ্দন রশকা এখাধ্ন 
পাওয়া োয়। গভননি ঘেধ্টি আঞ্চরলক মরনটরিং ডোশধ্বাডন  চালু কধ্িধ্েন, ো পাওয়া োধ্ব এখাধ্ন।  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা রদধ্য়ধ্েন ঘে, রকেু কম ঝুুঁ রকি বেবসা এবং রবধ্নাদনমলূক কােনক্রম 15 ঘম 
ঘথধ্ক, ঘেটবোরপ ঘখালা িাখাি জনে প্রস্তুত্ থাকধ্ব; োি মধ্যে ভূপ্রাকৃরত্ক ও বাগানসহ রবরভন্ন 
আউটধ্ডাি, কম ঝুুঁ রকি রবধ্নাদনমূলক কােনক্রম ঘেমন- ঘটরনস; আি ড্রাইভ-ইন মুরভ রথধ্য়টাি 
অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"আমিা এই ভাইিাধ্সি রবরুধ্ে লড়াইধ্য় একটি নতু্ন অ্যোয় শুরু কিরে-আমিা একটি িাষ্ট্র 
রহধ্সধ্ব একসাধ্থ কাজ কধ্িরে আক্রাধ্ন্তি হাি সমত্ল অ্বস্থায় আনাি জনে এবং পত্ন অ্বধ্শধ্ষ 
একটি রবন্দুধ্ত্ ঘপ ুঁধ্েধ্ে ঘেখান ঘথধ্ক আমিা এই োত্রা শুরু কধ্িরে ভাবা োয়, ত্াই এখন আমিা 
বেবসা-বারণজে পনুিায় চালু কিধ্ত্ পারি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা ঘেধ্হতু্ 15 ঘম এি 
প্রায় কাধ্ে চধ্ল এধ্সরে, আমিা আঞ্চরলক কধ্ন্ট্রাল রুম স্থাপন কধ্িরে, ো ওই অ্ঞ্চধ্লি শীষন 
সিকািী কমনকত্ন া এবং একাধ্ডরমক এবং স্বাস্থেধ্সবা ঘপশাজীবীধ্দি সমন্বধ্য় তত্রি, োিা প্ররত্টি 
অ্ঞ্চধ্লি পরিরস্থরত্ ঘদখধ্ত্ এবং ঘমরিক্স ও রনধ্দনশনাি উপি রভরত্ত কধ্ি পুনিায় খুধ্ল ঘদওয়াি 
কােনকলাপ এবং গরত্ বৃরে বা হ্রাস কিাি প্রধ্য়াজন আধ্ে রক না ত্া পেনধ্বক্ষণ কিধ্বন। এই 
কধ্ন্ট্রাল রুম অ্ত্োবশেক কািণ আমিা পাহাড় অ্রত্ক্রম কধ্ি এখাধ্ন ঘপ ুঁধ্ে ঘগরে এবং ঘকউ এখন 
পাহাধ্ড়ি অ্নে পাধ্বন রিধ্ি ঘেধ্ত্ চায় না।"  
  
গভননি কুওধ্মা আঞ্চরলক রনয়ন্ত্রণ কধ্ক্ষি সদসেধ্দি ত্ারলকা ঘ াষণা কধ্িধ্েন োিা পুনিায় চালু 
কিাি সময় আঞ্চরলক ঘমরিক্স পেনধ্বক্ষণ কিধ্ব। এই আঞ্চরলক কধ্ন্ট্রাল রুমগুরল হাসপাত্াধ্ল ভরত্ন ি 
হাি, মৃতু্েি হাি, নতু্ন হাসপাত্াধ্ল ভরত্ন  হওয়াি সংখো, হাসপাত্াধ্লি ঘবড কোপারসটি, আইরসইউ 
ঘবড কোপারসটি, ঘটরেং এবং এই অ্ঞ্চধ্ল বেবসা পনুিায় চালু কিাি সময় কন্টাক্ট ঘিরসং নজিদারি 
কিধ্ব এবং ঘেট পনুিায় চালু কিাি রনধ্দনশনা পূিণ কিধ্ত্ না পািধ্ল সত্কন  কিধ্ব এবং ঐ 
অ্ঞ্চধ্লি পুনিায় চালু কিাি পরিকল্পনাি সাধ্থ সমন্বয় কিধ্ব। প্ররত্টি আঞ্চরলক কধ্ন্ট্রাল রুধ্মি 
সদসেধ্দি নাম এখাধ্ন পাওয়া োধ্ব।  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,660 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত্ কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত্ আক্রাধ্ন্তি সংখো 337,055-ঘত্ রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 337,055 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিত্ভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, ত্াধ্দি ঘভ গরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,456  24  

Allegany  38  2  

Broome  378  5  

Cattaraugus  61  1  

Cayuga  60  2  

Chautauqua  41  0  

Chemung  131  0  

Chenango  111  2  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Regional_Control_Room_Members_05_11_20.pdf


 

 

Clinton  76  0  

Columbia  314  2  

Cortland  29  0  

Delaware  65  1  

Dutchess  3,378  19  

Erie  4,483  30  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  109  2  

Genesee  173  1  

Greene  206  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  81  2  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  102  0  

Madison  251  0  

Monroe  1,850  29  

Montgomery  67  0  

Nassau  38,337  120  

Niagara  655  12  

NYC  185,357  940  

Oneida  669  9  

Onondaga  1,287  22  

Ontario  107  1  

Orange  9,584  41  

Orleans  130  4  

Oswego  75  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,098  9  

Rensselaer  411  2  

Rockland  12,484  33  

Saratoga  403  1  

Schenectady  575  4  

Schoharie  46  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  49  0  

St. Lawrence  190  3  



 

 

Steuben  228  1  

Suffolk  36,911  209  

Sullivan  1,109  16  

Tioga  107  2  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,454  4  

Warren  217  10  

Washington  210  4  

Wayne  81  1  

Westchester  31,384  90  

Wyoming  77  0  

Yates  21  0  

  
  

###  
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