
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে NY কংম্বেস 
প্রবিবর্বযদম্বলর সদসেরা কম্ব ন্াম্বরট ঘিইল আউট িম্বে 'আম্বমবরকার্ম্বদর প্রথম আইর্' চাল ুকরম্বি  

  
গভর্নম্বরর দ্বারা প্রথম্বম প্রস্তাবিি এই আইম্বর্ িলা হম্বেম্বে, COVID-19 মহামাবরর আম্বগ 
করম্ব্াম্বরেম্বর্ ঘে সংখ্েক কমী বেল ঘসই একই সংখ্েককমী ্রু্রাে ভাড়া র্া করম্বল এই 

কম্ব ন্াম্বরের্ সরকাবর িহবিম্বলর ঘোগে হম্বি ্ারম্বি র্া  
   
বদ্ব্াবিক আহিার্ র্িাের্ করা হম্বেম্বে ঘের্ র্োের্াল গভর্নসন এম্বসাবসম্বেের্ ঘথম্বক ্রিিী 
ঘেডাম্বরল COVID-19 ত্রাণ বিম্বল ঘেটগুবলর জর্ে অিায অথন সহােিা ঘদওো সম্ভি হে  

  
আঞ্চবলক মবর্টবরং ডোেম্বিাডন  প্রবিটি অঞ্চল চাল ুকরম্বি কিটি ঘমবিক্স ্রূণ কম্বরম্বে িাম্বদখ্াম্বে 

ঘেগুম্বলা িা এখ্াম্বর্ ্াওো োম্বি  
  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 1,430 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিো্ী 37 

কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 338,485-ঘি বর্ম্বে আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে, রনউ 
ইেধ্কন ি কংধ্েস প্ররিরনরযিধ্লি সিসে-প্ররিরনরয রনধ্েরিো ঘভলধ্জকুধ্েজ, প্ররিরনরয থমাস সুরি, 
প্ররিরনরয কোধ্িারলন মাধ্লরন, প্ররিরনরয হারকম ঘজফস, প্ররিরনরয ঘেগরি ঘমকস, প্ররিরনরয ঘেস 
ঘমং, প্ররিরনরয ইরলেট এধ্েল, প্ররিরনরয পল ঘটাধ্কা, প্ররিরনরয ঘজাধ্স ঘসিাধ্না, প্ররিরনরয ঘজা 
ঘমািধ্টল, প্ররিরনরয আরিোধ্না এসপাইি এবং প্ররিরনরয ইেধ্ভট ক্লাকন - 'আধ্মরিকাি প্রথম আইন' 
('Americans First Law') প্রস্তাব কিধ্বন োধ্ি COVID-19 মহামারিি পধ্ি কধ্পনাধ্িট ঘবইল 
আউট প্ররিধ্িাধ্য সাহােে কিা োে। গি 10 ঘম গভননধ্িি প্রথম প্রস্তারবি এই আইধ্ন বলা হধ্েধ্ে 
ঘে, COVID-19 মহামারিি আধ্গ কধ্পনাধ্িশধ্নি ঘে সংখ্েক কমী রেল ঘসই সংখ্েক কমী পনুিাে 
রনধ্োরজি না কিধ্ল একটি কধ্পনাধ্িশন সিকারি অ্থনােন পাওোি ঘোগে হধ্ি পািধ্ব না।  
  
গভননি NGA সভাপরি, ঘমরিলোধ্েি গভননি ঘহাগাধ্নি সাধ্থ একটি ঘেৌথ রববৃরি প্রিান কধ্িন, 
ঘেখ্াধ্ন বলা হধ্েধ্ে, রিপারিক আহবান নবােন কিা হধ্েধ্ে ঘেন নোশনাল গভননসন এধ্সারসধ্েশন 
ঘথধ্ক পিবিী ঘফিাধ্িল COVID-19 ত্রাণ রবধ্ল ঘেটগুরলি জনে অ্বায অ্থন সহােিা ঘিওো সম্ভব 

https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

হে। পিবিী রবধ্ল িাষ্ট্র ও স্থানীে সিকাি, কমনিি পরিবাি, িাধ্ষ্ট্রি পিীিা এবং ঘেরসং প্রধ্চষ্টা 
এবং একটি সরিেকাধ্িি অ্থনননরিক উদ্দীপকধ্ক প্রাযানে ঘিওো উরচি, আি ঘে কধ্পনাধ্িশন িাধ্িি 
শ্ররমকধ্িি িিা কধ্ি না এবং শুযুমাত্র রনবনাহী বা ঘশোিধ্হাল্ডাি সমৃদ্ধ কধ্ি িাধ্িিধ্ক এমন ঘকাধ্না 
রবরলপত্র না রিধ্ে একটি বাস্তব সামারজক উদ্দীপধ্ক গুরুত্ব রিধ্ি হধ্ব।  
  
"এই ভাইিাধ্সি কািধ্ণ আমাধ্িি সবাইধ্ক অ্ধ্নক মাশুল রিধ্ি হধ্েধ্ে, রকন্তু এধ্ি রবধ্শষ কধ্ি 
কাজ কিা আধ্মরিকানিা এবং আমাধ্িি সামধ্নি সারিি কমীধ্িিধ্ক ঘবরশ আ াি কধ্িধ্ে - 
িাধ্িি এখ্ন সরিেই আরথনক সাহােে প্রধ্োজন, বড় বেবসা নে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরম 
রনউ ইেধ্কন ি কংধ্েস প্ররিরনরযিধ্লি ঘবশ কধ্েকজন সিধ্সেি সাধ্থ কথা বধ্লরে এবং িািা 
আধ্মরিকানধ্িি প্রথম আইন প্রস্তাব কিধ্ি সম্মি হধ্েধ্ে ঘে, ঘলাভী কধ্পনাধ্িটধ্িি ঘবইল আউট বন্ধ 
কিাি জনে োিা িাধ্িি কমনচািীধ্িি িিা না কধ্ি এবং কধ্পনাধ্িশন ঘখ্ালা হধ্ল িািা একই 
সংখ্েক কমী েরি রনধ্োরজি না কধ্ি।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,430 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্েি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেকন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিি আক্রাধ্েি সংখ্ো 338,485-ঘি রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 
338,485 জন বেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্ব সনাি হধ্েধ্েন, িাধ্িি ঘভৌগরলক 
অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,479  23  

Allegany  42  4  

Broome  379  1  

Cattaraugus  61  0  

Cayuga  60  0  

Chautauqua  42  1  

Chemung  131  0  

Chenango  112  1  

Clinton  77  1  

Columbia  314  0  

Cortland  30  1  

Delaware  65  0  

Dutchess  3,399  21  

Erie  4,530  47  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  135  26  

Genesee  174  1  

Greene  206  0  



 

 

Hamilton  5  0  

Herkimer  81  0  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  102  0  

Madison  251  0  

Monroe  1,890  40  

Montgomery  67  0  

Nassau  38,434  97  

Niagara  671  16  

NYC  186,123  766  

Oneida  676  7  

Onondaga  1,308  21  

Ontario  107  0  

Orange  9,632  48  

Orleans  133  3  

Oswego  76  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,098  0  

Rensselaer  416  5  

Rockland  12,504  20  

Saratoga  407  4  

Schenectady  581  6  

Schoharie  46  0  

Schuyler  8  1  

Seneca  49  0  

St. Lawrence  191  1  

Steuben  229  1  

Suffolk  37,062  151  

Sullivan  1,119  10  

Tioga  107  0  

Tompkins  132  0  

Ulster  1,465  11  

Warren  221  4  

Washington  210  0  

Wayne  83  2  

Westchester  31,472  88  

Wyoming  77  0  



 

 

Yates  21  0  
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