
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ রাজ্ে িোপী ঘ াডার 
ঘরব িং ট্র্োক এিিং ওযাটবকন্স ঘের্ আন্তজ্ন াবিক ঘর ট্র্োক ভক্তম্বের োডা খুলম্বি ঘেওযা হম্বি জ্রু্ 1 

িাবরম্বখ  
  
ওম্বযস্টম্বচস্টার এিিং  াম্ব াক কাউবি এখর্ ইম্বলবিভ  াজ্ন াবর এিিং অোেমু্বলটবর ঘকযার পরু্রায 

চাল ুকরার ঘ াগে  
  

কম্বরাভাইরা  ত্রাণ বিল পা  করার জ্র্ে মাবকন র্ ব ম্বর্টম্বক আহ্বার্  
  
বর্উ ইযকন  ঘস্টম্বট আম্বরা 2,419 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্ব র  টর্া বর্বিি কম্বর -  া ঘস্টটিোপী 52 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্া হ ঘমাট আক্রাম্বন্তর  িংখোম্বক 3,48,232-ঘি বর্ম্বয আম্ব   

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি কুওধ্মা ঘ াষণা কধ্িধ্েন িাজ্ে ব্োপী ঘ াডাি ঘির িং 
ট্র্োক এব্িং ওযাটরকন্স ঘেন আন্তজ্ন ারিক ঘি ট্র্োক (Watkins Glen International Racetrack) 
ভক্তধ্েি োডা খুলধ্ি ঘেওযা হধ্ব্ জ্নু 1 িারিধ্খ। আগামী  প্তাধ্হ কী ভাধ্ব্ িাাঁিা রনরব্নধ্ে পুনিায 
খুলধ্ি পািধ্ব্ন, ঘ  রব্ষধ্য রনধ্েন রিকা জ্ারি কিধ্ব্ িাজ্ে।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে ওধ্যস্টধ্চস্টাি এব্িং  াধ্ াক কাউরিগুরল এখন ইধ্লরিভ 
 াজ্ন ারি এব্িং অ্োম্বুধ্লটরি ঘকযাি পনুিায চাল ুকিাি ঘোগে। গভননি আধ্গ ঘ াষণা কধ্িরেধ্লন ঘে 
COVID-19 এি ব্রৃিি উধ্েখধ্োগে ঝুাঁ রক ঘনই এমন কাউরিগুরল ও হা পািালগুরলধ্ি অ্নরিরব্লধ্ম্ব 
ইধ্লরিভ আউটধ্পধ্িি রট্র্টধ্মি পুনিায শুরু হধ্ব্ এব্িং ঘমাট 49টি কাউরি এখন ইধ্লরিভ  াজ্ন ারি 
পুনিায শুরু কিধ্ি পািধ্ব্:  
  

Albany  Herkimer  Rensselaer  

Allegany  Jefferson  Saratoga  

Broome  Lewis  Schenectady  

Cattaraugus  Livingston  Schoharie  

Cayuga  Madison  Schuyler  

Chautauqua  Monroe  St. Lawrence  

Chemung  Montgomery  Steuben  



 

 

Chenango  Niagara  Suffolk  

Clinton  Oneida  Sullivan  

Columbia  Onondaga  Tompkins  

Cortland  Ontario  Ulster  

Delaware  Orange  Warren  

Dutchess  Orleans  Wayne  

Essex  Oswego  Westchester  

Franklin  Otsego  Wyoming  

Fulton  Putnam  Yates  

Genesee      

  
গি িাধ্ি হাউধ্জ্ি পাি কিা কধ্িানাভাইিা  রিরল  রব্ল পাি কিাধ্নাি জ্নে মারকন ন ঘ ধ্নধ্টি 
কাধ্ে আরজ্ন  জ্ানান গভননি। এই রব্ধ্লি মধ্যে িধ্যধ্ে 500 রব্রলযন মারকন ন ডলাি িাধ্জ্েি জ্নে 
এব্িং স্থানীযধ্েি জ্নে 375 রব্রলযন মারকন ন ডলাি;  ব্ ঘচধ্য ঝুাঁ রকপণূনধ্েি জ্নে ঘমরডকএইড 
অ্র্নাযন; ব্রযনি SNAP খােে  হাযিা; 100 িিািংি FEMA ঘ ডাধ্িল  হাযিা; পিীক্ষাি জ্নে 
অ্র্নাযন; এব্িং SALT প্রিোহাি কধ্ি COVID-19 দ্বািা  ব্ ঘচধ্য ঘব্রি প্রভারব্ি িাজ্েগুরলধ্ক 
 াহােে কিাি জ্নে।  
  
" িংখো ক্রমি কধ্ম আ ধ্ে এব্িং আমিা এখন ঠিক শুরুধ্ি ঘেখাধ্ন রেলাম ঘ খাধ্ন এধ্  োাঁরডধ্যরে, 
রকন্তু আমিা রনরিি কিধ্ি চাই ঘে আমিা ঘে নিধ্কি মধ্যে রেধ্য ঘগরে ঘ খাধ্ন ঘেন আি র ধ্ি 
না োই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমাধ্েি একটি ব্ুরিমান পেনাযক্ররমক পনুিায ঘখালাি 
পরিকল্পনা আধ্ে ো রব্ধ্িষজ্ঞধ্েি দ্বািা পেনাধ্লাচনা কিা হধ্যধ্ে, এব্িং অ্ধ্যনক িাজ্ে পুনিায ঘখালাি 
প্ররক্রযাি মধ্যে রেধ্য োধ্ে। এখন আমিা আমাধ্েি রব্ধ্েষধ্ণ আধ্িা একটু ঘব্িী  ূক্ষ্ম িািিমে রনধ্য 
আ রে এব্িং অ্র্নননরিক কমনকাণ্ড ঘখাাঁজ্াি ঘচষ্টা কিরে ো আমিা রভড এব্িং  মাধ্ব্ি োডা শুরু 
কিধ্ি পারি - এই িাধ্জ্ে আমিা এই কাজ্টি কিধ্ি পািধ্ব্া ওযাটরকন্স ঘেধ্ন ঘ াডাি ঘির িং ট্র্োক 
আি গাডীি ঘেৌড রেধ্য এব্িং আমিা জ্নু 1 ঘর্ধ্ক িা কিব্।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 2,419 জ্ন নধ্ভল কধ্িানাভাইিা  আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইযকন  ঘস্টট জ্ধু্ড ঘমাট রনরিি আক্রাধ্ন্তি  িংখো 348,232-ঘি রনধ্য এধ্ ধ্ে। ঘমাট 348,232 
জ্ন ব্েরক্ত োিা ভাইিাধ্ ি জ্নে রনরিিভাধ্ব্  নাক্ত হধ্যধ্েন, িাধ্েি ঘভৌগরলক অ্ব্স্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,572  34  

Allegany  44  0  

Broome  413  23  

Cattaraugus  65  1  

Cayuga  63  2  

Chautauqua  48  3  



 

 

Chemung  134  1  

Chenango  115  2  

Clinton  91  6  

Columbia  338  5  

Cortland  34  1  

Delaware  68  1  

Dutchess  3,527  29  

Erie  4,867  85  

Essex  32  0  

Franklin  18  1  

Fulton  148  3  

Genesee  178  3  

Greene  211  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  91  4  

Jefferson  71  0  

Lewis  13  1  

Livingston  107  1  

Madison  258  2  

Monroe  2,192  101  

Montgomery  75  3  

Nassau  39,033  169  

Niagara  770  27  

NYC  191,600  1,243  

Oneida  751  38  

Onondaga  1,469  29  

Ontario  139  6  

Orange  9,879  54  

Orleans  163  16  

Oswego  83  3  

Otsego  67  0  

Putnam  1,127  6  

Rensselaer  438  10  

Rockland  12,688  51  

Saratoga  423  2  

Schenectady  613  10  

Schoharie  47  0  

Schuyler  8  0  



 

 

Seneca  50  1  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  233  2  

Suffolk  37,942  223  

Sullivan  1,217  28  

Tioga  112  2  

Tompkins  138  2  

Ulster  1,537  26  

Warren  228  0  

Washington  218  1  

Wayne  92  1  

Westchester  32,097  154  

Wyoming  78  1  

Yates  22  0  
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