
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে পাাঁচটি অঞ্চল আজ থেম্বক খুম্বল থেওয়া শুরু করার থ াষণা 
কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
 আজ থে অঞ্চলগুম্বলা খুলম্বে র্া তার জর্ে 28 থম পেনন্ত NYS অর্ পজ িৃবি করা হম্বয়ম্বে; থিঞ্চমাম্বকন  

থপ াঁেম্বর্ার সাম্বে সাম্বেই অঞ্চলগুবল পরু্রায় থখালার থেজ ওয়াম্বর্ প্রম্বিে করম্বত পাম্বর  
  

থেজ এক িেিসার জর্ে অবতবরক্ত বর্ম্বেন বেকার রূপম্বরখা প্রোর্ কম্বর তারা েখর্ থখালা শুরু 
করম্বি  

  
সসকম্বত িহু-রাজে চুবক্ত থ াষণা কম্বরর্ এিং বর্উ ইয়ম্বকন র বিচগুবল খুম্বল থেওয়ার জর্ে বর্বেন ষ্ট 

অিস্থার রূপম্বরখা িেক্ত কম্বরর্  
  
বর্উ ইয়কন  থেম্বে আম্বরা 2,762 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - ো থেেিোপী 44 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ থমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 345,813-থত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে পাাঁচটি অঞ্চল আজ থেধ্ে খুধ্ল থেওয়া শুরু েিাি থ াষণা 
েধ্িধ্েন গভননি অোনু্ড্র এম. কুওধ্মা থেন্ট্রাল রনউ ইয়েন , নেন োরন্ট্র, রিঙ্গাি থলেে, োউোনন টায়াি 
এবং থমাহে ভোরল অঞ্চল িাধ্জেি আঞ্চরলে পর্নায়ক্ররমে পুনিায় থখালাি পরিেল্পনাি থিজ ওয়ান 
েিাি জনে প্রধ্য়াজনীয় োতটি থমরিধ্েি েব েটি পূিণ েধ্িধ্ে। আজ থর্ েব অঞ্চল খুলধ্ব না 
থেগুরলি জনে NYS অন পজ (NYS on PAUSE) থম 28 পর্নন্ত প্রোরিত েিা হধ্ব - থেগুরল 
হল ওধ্য়স্টানন রনউ ইয়েন , িাজযানী অঞ্চল, মযে-হাডেন উপতেো, রনউ ইয়েন  রেটি এবং লং 
আইলোন্ড। র্খন এেটি অঞ্চল পুনিায় থখালাি জনে প্রধ্য়াজনীয় োতটি থমরিে পূিণ েধ্ি, থেই 
অঞ্চল অরবলধ্ে পুনিায় থখালাি থিজ ওয়াধ্ন প্রধ্বশ েিধ্ত পাধ্ি।  
  
"এই েমূ্পণন মহামারি জধু্ে রনউ ইয়েন বােীিা এরগধ্য় এধ্েধ্েন এবং বক্রধ্িখা েমতল েিাি জনে 
এেোধ্ে োজ েধ্িধ্েন, এবং আজ িাধ্জেি অধ্যনে অঞ্চল আবাি খুলধ্ত শুরু েিধ্ব," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই অঞ্চলগুধ্লা পনুিায় থখালাি জনে প্রধ্য়াজনীয় োতটি মানেণ্ড পূিণ েধ্িধ্ে, 
এবং র্খনই অনোনে অঞ্চলগুধ্লা থেই েব থবঞ্চমােন গুরলধ্ত থপ াঁেধ্ব, তািা পুনিায় থখালাি থিজ 
ওয়ান শুরু েিধ্ত পািধ্ব। এই প্ররক্রয়া রনধ্য় আমিা থর্মন এরগধ্য় র্াব, আমাধ্েি েবাি রনধ্জধ্েি 



 

 

বেরিগত োরয়ত্ব থবাঝা উরচৎ - এভাধ্বই প্রেম রেন থেধ্ে এটি োজ েধ্িধ্ে এবং এইভাধ্বই আমিা 
ভাইিাধ্েি রবস্তাি মন্থি েিধ্ত োেধ্বা এবং আমাধ্েি নতুন স্বাভারবে শুরু েিব।"  
  
গভননি কুওধ্মা থিজ ওয়ান বেবোগুরলি জনে অরতরিি রনধ্েন রশোি রূপধ্িখা এবং থপ্রাধ্টােল বেি 
েধ্িধ্েন তািা র্খন পুবিায় থখালা শুরু েধ্িধ্েন:  
  
আবারেে/বারণরজেে রনমনাণ:  

• েকুল েমীধ্েি মাস্ক োেধ্ত হধ্ব এবং তািা র্খন অনে থোন েমীি েয় িুট 
েিূধ্ত্বি মধ্যে োেধ্বন, তখন থেই মাস্ক তাধ্েি পিা উরচৎ  

• রনধ্য়াগেতন াধ্েি েেল েমনচািীধ্েি মাস্ক প্রোন েিধ্ত হধ্ব  
• েমধ্বত হধ্য় থোন রমটিং েিা চলধ্ব না  

  
খুচিা বেবোি মারলে - িুটপাধ্েি যাধ্ি রপোপ  

• েমনচািী এবং গারেি মধ্যে োো থক্রতা, উভয়ধ্েই মাস্ক পিধ্ত হধ্ব, গ্লাভে পিধ্ত 
পািধ্ল আধ্িা ভাধ্লা  

• হোন্ড েোরনটাইজাি অবশেই উপলব্ধ েিধ্ত হধ্ব  
  
খুচিা বেবোি মারলে - থোোধ্নি রভতি থেধ্ে রপোপ েিা  

• আধ্গ থেধ্ে অডন াি থেওয়া েিোি - প্রাে-আধ্য়ারজত অডন াি  
• থোোন মধ্যে প্রধ্য়াজনীয় োমারজে েিুত্ব  
• েধ্বনাচ্চ যািণক্ষমতাি 50 শতাংধ্শি থবরশ নয়  
• পৃষ্ঠধ্পাষেধ্েি মাস্ক পিধ্ত হধ্ব  
• থোোধ্নি েমীধ্েি মাস্ক পিধ্ত হধ্ব, গ্লাভে পিধ্ল ভাধ্লা হয়  
• হোন্ড েোরনটাইজাি অবশেই উপলব্ধ েিধ্ত হধ্ব  

  
এোোও, থমধ্মারিয়াল থড েপ্তাহাধ্ন্তি জনে রনউ জারেন, োধ্নেটিোট ও থডলাওয়াধ্িি োধ্ে এেটি 
বহু-িাজে রভরিে চুরিি েো থ াষণা েধ্িধ্েন গভননি সেেতগুরল পুনিায় থখালাি জনে। গভননি 
রনরেনষ্ট শধ্তন ি রূপধ্িখা বেি েধ্িধ্েন র্া থখালাি জনে রনউ ইয়ধ্েন ি রবচগুরলধ্ে পূিণ েিধ্ত হধ্ব। 
রনউ ইয়েন  থস্টধ্টি িাধ্জেি এবং স্থানীয় েমুদ্র সেেতগুরল রনম্নরলরখত নূেনতম শতন গুরল অনুেিণ 
েিধ্ল শুক্রবাি থমধ্মারিয়াল থডি েপ্তাহাধ্ন্ত খুলধ্ত পাধ্ি:  

• রনয়রিত প্রস্থান/প্রধ্বশদ্বাি এবং েীরমত পারেন ং বেবস্থা রনরিত েধ্ি েধ্বনাচ্চ 50 
শতাংশ যািণক্ষমতা বাযেতামূলে েধ্ি  

• থখলাযুলা েহ (থর্মন ভরলবল, িুটবল), গ্রুপ থর্াগাধ্র্াগ োর্নক্রম রনরষদ্ধ েিা  



 

 

• োমারজে েমাধ্বধ্শি স্থাঙ্গরুল বন্ধ িাখা (থর্মন রপেরনধ্েি জনে রনরেনষ্ট এলাো, 
থখলাি মাঠ, পোরভরলয়ন, আধ্েন ড, রবধ্নােধ্নি িাইড)  

• েমনচািী এবং েশননােী, উভধ্য়ি জনে োমারজে েিূধ্ত্বি বেবস্থা বলবত েিা  
• র্খন োমারজে েিূত্ব বজায় িাখা েম্ভব নয় তখন েেল েমনচািী এবং েশননােীধ্েি 

মাস্ক পিা বাযেতামূলে েিা  
• োে বন্ধ েিা  
• এই বেবস্থাগুরল স্থাপন েিধ্ত এবং রভে রনয়িণ বলবত েিধ্ত পর্নাপ্ত েমীি েংখো 

রনরিত েিা।  
  
শহি, টাউন এবং োউরিি সেেতগুরল স্থানীয় েিোধ্িি থহাম রুধ্লি োধ্পধ্ক্ষ এেই শধ্তন  থখালা 
হধ্ত পাধ্ি:  

• স্থানীয় েিোিধ্ে নূেনতম রনয়ম-োনুনগুরল পুধ্িাপুরি োর্নেি েিধ্ত হধ্ব এবং 
তািা অরতরিি শতন  আধ্িাপ েিধ্ত পাধ্ি।  

• র্রে স্থানীয় েিোি নূেনতম রনয়ম োর্নেি না েধ্ি, তাহধ্ল সেেতটি বন্ধ েিা 
হধ্ব  

• স্থানীয়ধ্েি বুযবাি 20 থমি মধ্যেধ্খালাি ইচ্ছা েম্পধ্েন  জনগণধ্ে অবরহত েিধ্ত 
হধ্ব।  

• শুক্রবাি, 22 থম 2020 থমধ্মারিয়াল থড েপ্তাহাধ্ন্তি আধ্গ সেেতগুরল খুলধ্ত পাধ্ি 
  

পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 2,762 জন নধ্ভল েধ্িানাভাইিাে আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত েধ্িধ্েন, র্া 
রনউ ইয়েন  থস্টট জধু্ে থমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি েংখো 345,813-থত রনধ্য় এধ্েধ্ে। থমাট 345,813 
জন বেরি র্ািা ভাইিাধ্েি জনে রনরিতভাধ্ব েনাি হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি থভ গরলে অবস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  থমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,538  29  

Allegany  44  0  

Broome  390  7  

Cattaraugus  64  0  

Cayuga  61  1  

Chautauqua  45  1  

Chemung  133  1  

Chenango  113  1  

Clinton  85  4  

Columbia  333  6  

Cortland  33  0  

Delaware  67  0  

Dutchess  3,498  24  



 

 

Erie  4,782  111  

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  145  1  

Genesee  175  0  

Greene  209  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  87  1  

Jefferson  71  2  

Lewis  12  0  

Livingston  106  0  

Madison  256  1  

Monroe  2,091  72  

Montgomery  72  3  

Nassau  38,864  121  

Niagara  743  33  

NYC  190,357  1,812  

Oneida  713  15  

Onondaga  1,440  17  

Ontario  133  4  

Orange  9,825  54  

Orleans  147  2  

Oswego  80  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,121  6  

Rensselaer  428  5  

Rockland  12,637  41  

Saratoga  421  6  

Schenectady  603  6  

Schoharie  47  0  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  231  1  

Suffolk  37,719  175  

Sullivan  1,189  21  

Tioga  110  2  

Tompkins  136  0  



 

 

Ulster  1,511  16  

Warren  228  1  

Washington  217  2  

Wayne  91  2  

Westchester  31,943  151  

Wyoming  77  0  

Yates  22  0  

  
###  
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রনউইয়েন  থস্টট | এরেরেউটিভ থচোি | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আনোবস্ক্রাইব েরুন 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=53f510db-0fd1e6ba-53f7e9ee-0cc47a6d17e0-8dfcd208a7b527ac&q=1&e=9d4581fd-a218-4807-bf9d-560bab8510c3&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCF83EF416B40FE3F85258569006529CC00000000000000000000000000000000

