
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর এর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেট 
প্রবিবির্ 40,000 পরীক্ষায় ঘপ ৌঁোম্বি বিগুণ পরীক্ষার সক্ষমিা অর্ন র্ কম্বরম্বে, COVID-19 এর র্র্ে 

পরীক্ষা ঘপম্বি ঘোগে র্িুর্ ইয়কন  িাবসম্বিরম্বক উৎসাহ প্রিার্ কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট এখর্ 700 টিরও ঘিবে ঘটবেিং সাইট রম্বয়ম্বে  
  

বর্কটস্থ COVID-19 ঘটবেিং সাইট খুৌঁম্বর্ ঘপম্বি বর্উ ইয়কন িাসীম্বির র্র্ে র্িুর্ ওম্বয়িসাইট চালু 
হম্বয়ম্বে  

  
ঘেট র্মু্বে 60 টিরও ঘিবে ফাম্বমনবসম্বি পরীক্ষার িেিস্থা আর্ম্বি CVS-এর সম্বে র্িুর্ অিংেীিাবরত্ব  

  
একটি মার্বসক স্বাস্থে কমীর সম্বে একটি বির্ামূম্বলে অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বেবিউল করম্বি  

1-844-863-9314 র্েম্বর কল করম্বি মার্বসক সমর্নম্বর্র প্রম্বয়ার্ম্বর্ বর্উ ইয়কন িাবসম্বির মম্বর্ 
কবরম্বয় ঘিয়  

  
ঘেট আর্ অিবয NYS বির্ হোন্ড সোবর্টাইর্াম্বরর বির্ বমবলয়র্ বি ঘিািল বিিরণ কম্বরম্বে  

  
গভর্নর কুওম্বমা-এর COVID-19 এর র্র্ে পবরবক্ষি হওয়ার বভবিও এখাম্বর্ এিিং TV ঘকায়াবলটি 

এখাম্বর্ পাওয়া োয়  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 1,889 র্ম্বর্র কম্বরার্া ভাইরাস ের্াক্ত হম্বয়ম্বে - ো ঘেটিোপী ঘমাট 
আক্রাম্বের সিংখোম্বক 350,121-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে 46টি কাউবন্টম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের  টর্া পাওয়া 

ঘগম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি কুওধ্মা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে রনউ ইয়কন  ঘেট প্ররিরিন 
40,000 ডায়াগনরেক পিীক্ষায় ঘপ ৌঁোধ্নাি জনে পিীক্ষা ক্ষমিা রিগুণ কধ্িধ্ে এবং রনকটবিী 
ঘটরেং সাইট খ ৌঁধ্জ ঘপধ্ি একটি নি ন ওধ্য়বসাইট রভরজট কিাি জনে ঘোগে রনউ ইয়কন বারসধ্িি 
উৎসারহি কধ্িধ্ে। প্ররিরিন 20,000 পিীক্ষা ঘেধ্ক 40,000 পিীক্ষায় রনউইয়ধ্কন ি দিরনক পিীক্ষাি 
ক্ষমিা বৃরি কিাি জনে ঘেডািাল সিকাধ্িি সাধ্ে কাজ কিধ্ি গভননি রনউ ইয়কন  ঘেধ্টি জনে 
একটি চ রি ঘ াষণা কিাি রিন সপ্তাহ পি আজধ্কি এই ঘ াষণা এধ্সধ্ে।  

https://www.youtube.com/watch?v=Nk_4CxBaITU&feature=youtu.be
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=051427c2-59321ffc-0516def7-000babda0031-c39a070d3f2cb284&q=1&e=7b693322-6ee5-4a97-8958-06c956957b99&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FZQ55k6mi1r


 

 

  
ঘেধ্টি ডায়াগনরেক পিীক্ষাি মানিধ্ে এখন এমন সমস্ত বেরি অন্তভ ন ি িধ্য়ধ্ে োিা ঘেধ্টি 
প নিায় ঘখালাি পরিকল্পনাি প্রেম যাধ্প কমনস্থধ্ল রেধ্ি আসধ্বন। ডায়াগনরেক পিীক্ষাি জনে ঘোগে 
রনউ ইয়ধ্কন ি বারসন্দািা এখন অন্তভ ন ি:  

• COVID-19 উপসগন আধ্ে এমন ঘেধ্কাধ্না বেরি;  
• COVID-19 এি সাধ্ে পরজটিভ রহসাধ্ব পরিরচি বেরিি সাধ্ে ঘোগাধ্োগ কিা ঘে ঘকানও 

বেরি;  
• এমন ঘেধ্কাধ্না বেরিধ্ক একটি সিকন িামূলক বা বাযেিামূলক ঘকায়াধ্িরিধ্ন িাখা হধ্য়ধ্ে;  
• স্বাস্থেধ্সবা কমী, নারসনং ঘহাম কমী বা প্রেম প্ররিরিয়াকািী রহসাধ্ব রনে ি ঘেধ্কাধ্না বেরি;  
• কাজ কিাি সময় সিাসরি জনসাযািধ্ণি সাধ্ে ঘোগাধ্োগ কধ্ি এমন ঘেধ্কাধ্না অপরিহােন 

কমী; এবং  
• ঘেধ্কাধ্না বেরি, রেরন ঘেধ্টি প নিায় খ ধ্ল ঘিওয়া পরিকল্পনায় প্রেম যাধ্প কমনস্থধ্ল 

রেিধ্বন।  
  
গভন নি আিও একটি নি ন ওধ্য়বসাইট চাল  কিাি কো ঘ াষণা কধ্িধ্েন, ঘেখাধ্ন রনউ ইয়ধ্কন ি 
বারসন্দা খ ব সহধ্জই রনকটবিী COVID-19 ঘটরেং সাইটগুরল খ ৌঁধ্জ রনধ্ি পাধ্ি। রনউ 
ইয়কন বারসিাcoronavirus.health.ny.gov/covid-19-testing এই ওধ্য়বসাইট টি রভরজট কিধ্ি 
পাধ্ি  এবং রনকটস্থ ঘটরেং সাইধ্টি একটি িারলকা ও একটি মানরচত্র ঘিখধ্ি িাধ্িি ঠিকানা প্রধ্বশ 
কিাধ্ি পাধ্ি । ঘেটটি ঘটরেং সাইধ্টি েলােল প্রিশনধ্নি জনে গুগল মোধ্পি সধ্েও চ রিবি 
হধ্য়ধ্ে। রনউ ইয়ধ্কন ি বারসন্দািা গুগল মোধ্প "COVID testing near me" (COVID ঘটরেং 
রনয়াি রম) সাচন  কিধ্ি পাধ্ি োধ্ি সহধ্জই রনকটস্থ ঘটরেং সাইটগুরল খ ৌঁধ্জ পাওয়া োয়।  
  
এোড়াও গভননি ঘেট জ ধ্ড় 60 CVS োধ্মনরসধ্ি পিীক্ষা আনাি জনে CVS এি সাধ্ে রনউ ইয়কন  
ঘেট-এি অংরশিারিত্ব ঘ াষণা কধ্িধ্েন। প্ররিটি সাইট প্ররিরিন 50 বা িাি ঘবরশ ঘটে পরিচালনা 
কিধ্ি পািধ্ব।  
  
গভন নি রনউ ইয়কন বাসীধ্ক মানরসক স্বাস্থে কমীধ্িি সাধ্ে রবনামূধ্লে অোপধ্য়িধ্মি রনযনািধ্ণি জনে  
1-844-863-9314 নম্বধ্ি রনউ ইয়কন  ঘেট ইধ্মাশনাল সাধ্পাটন  হটলাইধ্ন কল কিধ্ি মানরসক 
সহায়িাি প্রধ্য়াজধ্নি কোও মধ্ন করিধ্য় রিধ্য়রেধ্লন। রনই ইয়কন বারসিা headspace.com/ny এ 
অরিরিি মানরসক স্বাস্থে সংস্থাধ্ন অোধ্েস কিধ্ি পাধ্ি।  
  
গভন নি আিও ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে ঘেট আজ অবরয 62 টি কাউরি জ ধ্ড় NYS রিন হোন্ড 
সোরনটাইজাধ্িি এক রমরলয়ন রি ঘবািল রবিিণ কধ্িধ্ে, োি মধ্যে িধ্য়ধ্ে:  

• MTA-ঘি 275,000 ঘবািধ্লিও ঘবরশ  
• NYCHA-ঘি 188,492 ঘবািল  
• ে ড বোংকগুরলধ্ি 117,000 ঘবািধ্লিও ঘবরশ  

https://www.headspace.com/ny


 

 

• CCE এি মাযেধ্ম োমনগুরলধ্ি 32,512  ঘবািল  
• BOCES এ 24,060 ঘবািল  

  
"এই প ধ্িা মহামারি জ ধ্ড়, পিীক্ষা ভাইিাস রনয়ন্ত্রধ্ণি মূল চারবকাঠি রেল এবং এখন আমিা 
ঘেটজ ধ্ড় অঞ্চলগুরলধ্ি প নিায় চাল  শুরু কিাি সাধ্ে সাধ্ে এটি ভাইিাস পেনধ্বক্ষধ্ণি মূল রবষয় 
হধ্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রনউ ইয়কন  ঘেটবোপী এক রবশাল নম না সংগ্রধ্হি ঘনটওয়াকন  
দিরিধ্ি বোপকভাধ্ব কাজ কধ্িধ্ে এবং ঘেধ্কাধ্না ঘেট বা ঘিধ্শি ঘচধ্য় এখন মাোরপে  ঘবরশ 
পিীক্ষা কিধ্ে, িধ্ব আমাধ্িি নি ন সমসোটি হধ্লা আমাধ্িি প্রকৃিপধ্ক্ষ বেবহাধ্িি ি লনায় আমাধ্িি 
আিও ঘবরশ সাইট এবং ক্ষমিা িধ্য়ধ্ে। রনউ ইয়কন বাসীধ্িি েি ঘবরশ পিীক্ষা কিা হধ্ব িি ভাল 
এবং আমিা আমাধ্িি প নিায় ঘখালাি পরিকল্পনাি প্রেম যাধ্প কমনস্থধ্ল রেধ্ি আসধ্ব এমন সমস্ত 
বেরিি পধ্ক্ষ পিীক্ষাি অোধ্েস পাওয়াি রবষয়টি রনরিি কিধ্ি চধ্লরে, রনউ ইয়কন বারসধ্িি 
কাোকারে পিীক্ষাি সাইটগুরল সহজ কধ্ি ি লধ্ি আমিা একটি নি ন ওধ্য়বসাইট চাল  কিরে"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,889 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আিাধ্ন্তি  টনা রনরিি কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জ ধ্ড় ঘমাট রনরিি আিাধ্ন্তি সংখো 350,121-ঘি রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 350,121 
জন বেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্ব সনাি হধ্য়ধ্েন, িাধ্িি ঘভ গরলক অবস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,579  7  

Allegany  44  0  

Broome  414  1  

Cattaraugus  65  0  

Cayuga  63  0  

Chautauqua  48  0  

Chemung  134  0  

Chenango  117  2  

Clinton  92  1  

Columbia  340  2  

Cortland  34  0  

Delaware  69  1  

Dutchess  3,543  16  

Erie  4,954  87  

Essex  33  1  

Franklin  18  0  

Fulton  171  23  

Genesee  180  2  

Greene  212  1  

Hamilton  5  0  



 

 

Herkimer  91  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  16  3  

Livingston  110  3  

Madison  258  0  

Monroe  2,258  66  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,136  103  

Niagara  792  22  

NYC  192,593  993  

Oneida  760  9  

Onondaga  1,501  32  

Ontario  146  7  

Orange  9,943  64  

Orleans  167  4  

Oswego  84  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,136  9  

Rensselaer  439  1  

Rockland  12,758  70  

Saratoga  428  5  

Schenectady  620  7  

Schoharie  47  0  

Schuyler  9  1  

Seneca  51  1  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  234  1  

Suffolk  38,117  175  

Sullivan  1,231  14  

Tioga  113  1  

Tompkins  139  1  

Ulster  1,552  15  

Warren  232  4  

Washington  219  1  

Wayne  96  4  

Westchester  32,224  127  

Wyoming  78  0  

Yates  23  1  



 

 

  
###  
  

 
অরিরিি িেে ঘপধ্ি ঘিখ ন www.governor.ny.gov 

রনউইয়কন  ঘেট | এরেরকউটিভ ঘচম্বাি | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আনসাবস্ক্রাইব করুন 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8e8723f5-d2a11bcb-8e85dac0-000babda0031-94d3b113ac9b9348&q=1&e=7b693322-6ee5-4a97-8958-06c956957b99&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9F5782B7D4ED26818525856B0064895D00000000000000000000000000000000

