
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 15ই ঘম ঘেম্বক পরু্রায় 
ঘ ালার জর্ে পঞ্চম অঞ্চল ঘিঞ্চমাম্বকন  ঘপ ৌঁম্বেম্বে  

  
ঘেন্ট্রাল বর্উ ইয়কন  র্েন কাবন্ট্র, বিঙ্গার ঘলকে, োউদার্ন টায়ার এিং ঘমাহক ভোবল অঞ্চলগুবলম্বক 

েুক্ত কম্বর, ো োতটি ঘমবিক্স পরূণ কম্বর ো শুরু করার জর্ে প্রম্বয়াজর্, NYS অর্ পম্বজর আম্বদম্বের 
ঘময়াদ ঘম 15-ঘত ঘেষ হওয়ার পম্বর  

  
রাম্বজের পরু্রায় ঘ ালার পবরকল্পর্ার জর্ে িেিোবয়ক বর্ম্বদন ের্া উপলব্ধ এ াম্বর্  

  
প্রােবমক 3 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার অর্ুদার্ জরুরী বচবকৎোর েরিরাহ এিং েরঞ্জাম উত্পাদর্ 

করার জর্ে িেিোগুবলর কাম্বে উপলব্ধ হম্বি  
  

ঘ াষণা করা হম্বয়ম্বে ঘপ্রবেম্বডন্ট িাম্প গভর্নম্বরর অর্ুম্বরাম্বয ঘমম্বিাবপবলটার্ িান্সম্বপাম্বটন ের্ 
অম্বোবরটির জর্ে 3.9 বিবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর অেনায়র্ ত্বরাবিত কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 2,390 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 45 

কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্ােহ ঘমাট আক্রাম্বের েং োম্বক 343,051-ঘত বর্ম্বয় আম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে আজ 
ঘেধ্ক, ঘেন্ট্রাল রনউ ইয়কন  িাধ্জেি আঞ্চরলক পেনায়ক্রধ্ম পুনিায় ঘ ালাি োতটি ঘমরিধ্েি েব কটি 
পূিণ কধ্িধ্ে ে ন NYS অ্ন পধ্জি (NYS on PAUSE) আধ্েধ্েি ঘময়াে ঘেষ হধ্ব ঘম 15ই 
তারিধ্ , নেন কারন্ট্র, োউোনন টায়াি এবং ঘমাহক ভোরল অ্ঞ্চলধ্ক েুক্ত কধ্ি। েরে এই যািা 
অ্বোহত োধ্ক, তাহধ্ল এই পাাঁচটি অ্ঞ্চল ঘেজ ওয়ান-এি জনে বেবোগুরল ঘ ালা শুরু কিধ্ত 
পাধ্ি, োি মধ্যে আধ্ে রনমনাণ; উৎপােন এবং পাইকারি েিবিাহ েৃঙ্খল; কাবনোইড রপক এবং ড্রপ 
বা ইন-ঘটাি রপকাধ্পি জনে  ুচিা; এবং কৃরষ, বন ও মাে। িাধ্জেি পুনিায় ঘ ালাি পরিকল্পনাি 
জনে বেবোরয়ক রনধ্েনেনা এ াধ্ন পাওয়া োধ্ব। ঘটধ্টি "NY েধ্িায়াডন  রিওধ্পরনং" ("NY Forward 
Reopening") পরিকল্পনাি একটি রনধ্েন রেকা এ াধ্ন পাওয়া োধ্ব। ঘটধ্টি রিরজওনাল মরনটরিং 
ডোেধ্বাডন  এ াধ্ন পাওয়া োয়।  
  

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


 

 

এোডাও জরুিী রচরকৎো েিবিাহ ও েিঞ্জাম ততরি কিাি জনে বেবোগুরলধ্ক প্রােরমক 3 রমরলয়ন 
মারকন ন ডলাি প্রোন কিাি কো ঘ াষণা কধ্িধ্েন গভননি। একটি ঘমরডধ্কল োপ্লাই বেবো শুরু 
কিধ্ত আগ্রহী ঘকাম্পারনগুরলি www.esd.ny.govএ োওয়া উরচৎ।  
  
গভননি কুওধ্মা আিও ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে ঘপ্ররেধ্ডন্ট িাম্প MTA এি জনে 3.9 রবরলয়ন মারকন ন 
ডলাধ্িি অ্েনায়ন ত্বিারিত কধ্িধ্েন গভননধ্িি অ্নুধ্িাধ্য।  
  
"েব তীি েঠিক রেক রনধ্েনে কিধ্ে এবং এ ন প্রশ্ন পুনিায় ঘ ালাি উপি রনবদ্ধ কিা আধ্ে - 
মানুষধ্ক কাধ্জ রেিধ্ত হধ্ব এবং িাধ্জেি একটি অ্েননীরত প্রধ্য়াজন - রকন্তু আমাধ্েি রনরিত 
কিধ্ত হধ্ব ঘে আমিা  বু তাডাতারড ঘেন না  রুল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা এটি রহধ্েব 
কধ্ি কিরে এবং ঘডটা, তেে এবং ঘমরিে পেনধ্বক্ষণ কিরে প্ররতটি রেন এবং আমিা ঘে রেক্ষা 
ঘপধ্য়রে অ্নেধ্েি ঘেধ্ক োিা ইরতমধ্যে এি মধ্যে রেধ্য় ঘগধ্েন, তা বেবহাি কধ্ি। আি এই মুহুধ্তন , 
আমাধ্েি েতন াবলীি উপি রভরি কধ্ি আমাধ্েি পাাঁচটি অ্ঞ্চল আধ্ে ো আগামীকাল ঘেধ্ক  ুলধ্ত 
শুরু কিাি জনে প্রস্তুত, এবং তািা ে ন রনরেনষ্ট রকেু বেবো ঘ ালা শুরু কিধ্ব আমিা 
কােনকলাধ্পি মাত্রা পেনধ্বক্ষণ কিধ্ত োকব এবং রনরিত কিধ্বা ঘে এটি ঘেন এই ভাইিাধ্েি এক 
রিতীয় তিঙ্গ ততরি কিধ্ত না পাধ্ি।"  
  
পরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 2,390 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাে আক্রাধ্েি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘটট জধু্ড ঘমাট রনরিত আক্রাধ্েি েং ো 343,051-ঘত রনধ্য় এধ্েধ্ে। ঘমাট 343,051 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্েি জনে রনরিতভাধ্ব েনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভৌগরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,509  15  

Allegany  44  0  

Broome  383  1  

Cattaraugus  64  3  

Cayuga  60  0  

Chautauqua  44  1  

Chemung  132  0  

Chenango  112  0  

Clinton  81  3  

Columbia  327  9  

Cortland  33  2  

Delaware  67  1  

Dutchess  3,474  45  

Erie  4,671  65  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

http://www.esd.ny.gov/


 

 

Fulton  144  4  

Genesee  175  1  

Greene  207  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  86  2  

Jefferson  69  1  

Lewis  12  1  

Livingston  106  3  

Madison  255  2  

Monroe  2,019  60  

Montgomery  69  1  

Nassau  38,743  156  

Niagara  710  20  

NYC  188,545  1,295  

Oneida  698  12  

Onondaga  1,423  28  

Ontario  129  20  

Orange  9,771  78  

Orleans  145  3  

Oswego  78  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,115  7  

Rensselaer  423  3  

Rockland  12,596  53  

Saratoga  415  5  

Schenectady  597  10  

Schoharie  47  0  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  230  0  

Suffolk  37,544  239  

Sullivan  1,168  33  

Tioga  108  0  

Tompkins  136  0  

Ulster  1,495  14  

Warren  227  4  

Washington  215  1  



 

 

Wayne  89  5  

Westchester  31,792  181  

Wyoming  77  0  

Yates  22  0  

  
###  
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