
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ আম্বরা 12টি কাউবির মম্বযে এখর্ ইম্বলবিভ সার্ন াবর পরু্রায় 
চাল ুকরার ঘ াগে  

  
আলিার্ী, কায়ুগা, বচমুুং, কলবেয়া, বির্টর্, ঘকারটলোন্ড, মিম্বগামাবর, অম্বরঞ্জ, ওটম্বসম্বগা, 

ঘরর্সলায়ার, ঘসম্বর্কম্বটবি এিুং ওয়াম্বরর্ কাউবিগুবল এখর্ ইম্বলবিভ সার্ন াবর পরু্রায় চাল ুকরার 
ঘ াগে  
  

ঘমাট 47কাউবি এখর্ ইম্বলবিভ সার্ন াবর পরু্রায় চাল ুকরার ঘ াগে  
  

এই 47কাউবির মম্বযে অোেমু্বলটবর সাবর্ন কোল ঘসিারগুবল ইম্বলবিভ সার্ন াবর পরু্রায় শুরু করম্বে 
পারম্বি  

  
  
চলমান COVID-19 বিশ্বিযাপী মহামাবিি মধ্যয, গভননি অ্যানু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন 
ঘে আধ্িা 12টি কাউবি এখন ইধ্লবিভ সাজন াবি পনুিায় শুরু কিাি ঘোগয। গভননি আধ্গ ঘ াষণা 
কধ্িবেধ্লন ঘে COVID-19 এি িৃবিি উধ্েখধ্োগয ঝুুঁ বক ঘনই এমন কাউবিগুবল ও হাসপাতালগুবলধ্ত 
অ্নবতবিলধ্ে ইধ্লবিভ আউটধ্পধ্েি বিটধ্মি পুনিায় শুরু হধ্ি এিং ঘমাট 47টি কাউবি এখন 
ইধ্লবিভ সাজন াবি পুনিায় শুরু কিধ্ত পািধ্ি।  
  
Albany  Genesee  Putnam  

Allegany  Herkimer  Rensselaer  

Broome  Jefferson  Saratoga  

Cattaraugus  Lewis  Schenectady  

Cayuga  Livingston  Schoharie  

Chautauqua  Madison  Schuyler  

Chemung  Monroe  St. Lawrence  

Chenango  Montgomery  Steuben  

Clinton  Niagara  Sullivan  

Columbia  Oneida  Tompkins  

Cortland  Onondaga  Ulster  

Delaware  Ontario  Warren  



 

 

Dutchess  Orange  Wayne  

Essex  Orleans  Wyoming  

Franklin  Oswego  Yates  

Fulton  Otsego    

  
  
এই 47 কাউবিি মধ্যয অ্যােুধ্লটবি সাবজন কযাল ঘসিািগুবল ইধ্লবিভ সাজন াবি পুনিায় শুরু কিধ্ত 
পািধ্ি। উপিন্তু, ঘেট স্বাস্থ্য বিভাগ স্পষ্ট কধ্িধ্ে ঘে এই ঘসিািগুবল কযান্সাধ্িি জনয বিধ্েষ বকেু 
ডায়াগনবেক িা বিবনং পিবত প্রদান অ্িযাহত িাখধ্ত পাধ্ি। এম্পায়াি ঘেট ঘডধ্ভলপধ্মি 
কধ্পনাধ্িেন (Empire State Development Corporation) আধ্িা স্পষ্ট কধ্িধ্ে ঘে ডাক্তািধ্দি 
বভবজট অ্বিিত থাকধ্ি এিং অ্পবিহােন কাজ বহধ্সধ্ি চালু থাকধ্ি।  
  
"েখন এই মহামাবি প্রথম শুরু হয় তখন আমাধ্দি হাসপাতাধ্লি িযিস্থ্াগুধ্লা বিবিত হয় এিং 
আমিা COVID ঘিাগীধ্দি জনয আমাধ্দি হাসপাতাধ্লি সক্ষমতা িাড়াধ্ত ইধ্লবিভ সাজন াবি িন্ধ কধ্ি 
বদধ্য়বেলাম," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা এই সংক্রমধ্ণি বিস্তাি িন্ধ কিধ্ত প্রচুি অ্গ্রগবত 
কধ্িবে এিং সমস্ত পদধ্ক্ষপগুবল সঠিকভাধ্ি গ্রহণ কধ্িবে। আমিা এখন এমন এক পেনাধ্য় ঘপ ুঁধ্েবে 
ঘেখাধ্ন বনকটিতী সমধ্য় COVID-19 িৃবিি উধ্েখধ্োগয ঝুুঁ বক োড়াই আমিা কাউবিগুবলধ্ত 
ইধ্লবিভ সাজন াবি পুনিায় চালু কিধ্ত পাবি এিং ঘমাট 47টি কাউবি এই ইধ্লবিভ বচবকৎসা পুনিায় 
শুরু কিাি মানদণ্ড পূিণ কধ্িধ্ে।"  
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বনউইয়কন  ঘেট | এবিবকউটিভ ঘচোি | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আনসািিাইি করুন 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=df23885d-83a2ba3e-df217168-000babd9069e-bcbec1c7ad584f27&q=1&e=73cc8273-8c9a-41af-bed6-0eb07b940f48&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESAD788B1628F090B6852585670063133A00000000000000000000000000000000

