
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সপ্তম অঞ্চল 
আগামীকাল ঘেম্বক পরু্রায় ঘ ালার জর্ে ঘিঞ্চমাম্বকন  ঘপ ৌঁম্বেম্বে  

  
রাজযার্ী অঞ্চল পবিম বর্উ ইয়কন , মযে বর্উ ইয়কন , ঘেম্বের উত্তর অংে, বিঙ্গার ঘলকস, সাউোর্ন 

টায়ার এিং ঘমাহাক উপত্েকা অঞ্চম্বলর সাম্বে ঘোগ হম্বয়ম্বে, ো পরু্রায় শুরু করার জর্ে 
প্রম্বয়াজর্ীয় সাত্টি ঘমবিক্স পরূণ কম্বরম্বে  

  
র্াসাও কাউবি এ র্ ইম্বলবিভ সাজন াবর এিং অোেমু্বলটবর ঘকয়ার পরু্রায় চালু করার উপেুক্ত 

হম্বয়ম্বে  
  

সমগ্র ঘেম্বটর 16টি হাসপাত্াম্বল েইু সপ্তাম্বহর পবরেেনর্ কােনক্রম িাস্তিায়ম্বর্র জর্ে GNYHA & 
HANYS এর সাম্বে ঘে ে উম্বেোম্বগর ঘ াষণা ঘেওয়া হম্বয়ম্বে োম্বত্ পবরিাম্বরর সেসেম্বের জর্ে 

িবযনত্ আকাম্বর পবরেেনম্বর্র অর্ুম্বমাের্ করা োয়  
  

ঘেট 10 জর্ িা ত্ার কম িেবক্ত বর্ম্বয় ঘমম্বমাবরয়াল ঘে অর্ুষ্ঠাম্বর্র অর্ুমবত্ ঘেম্বি  
  

FDA-ঘক আহ্বার্ জার্াম্বর্া হম্বে ঘে িামনাবসউটিকোল কম্বপনাম্বরের্ একটি COVID-19 ভোকবসর্ 
উৎপাের্ করম্বে ত্াম্বেরম্বক বর্বিত্ করম্বত্ হম্বি ঘে ত্ারা ঘের্ অবিলম্বে ঐ ভোকবসর্ িোপক 

িণ্টম্বর্র অবযকারও প্রকাে কম্বর  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 1,474 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত্ কম্বর - ো ঘেটিোপী 42 

কাউবিম্বত্ র্তু্র্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সং োম্বক 352,845-ঘত্ বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে 
িাজযানী অ্ঞ্চল কাল ঘেধ্ক শুরু হওয়া এই ঘেধ্েি আঞ্চরলকভাধ্ে পেনায়ক্রধ্ম পুনিায় ঘ ালাি 
সাতটি ঘমরিধ্েি সে কটি পূিণ কধ্িধ্ে, োি ফধ্ল িাজযানী অ্ঞ্চল পরিম রনউ ইয়কন , মযে রনউ 
ইয়কন , ঘেধ্েি উত্তি অ্ংে, রফঙ্গাি ঘলকস, সাউোনন োয়াি এেং ঘমাহাক উপতেকা অ্ঞ্চধ্লি সাধ্ে 
েুক্ত হধ্য়ধ্ে। িাজযানী অ্ঞ্চল এ ন ঘেধ্েি রনধ্েন রেকা পূিধ্ণি জনে েধ্েষ্ট কন্টাক্ট ঘিসািধ্ক রচরিত 
কধ্িধ্ে, এেং পরিম রনউ ইয়কন  ঘফজ ওয়ান-এ প্রধ্েধ্েি প্রস্তুরতি জনে ঘিসািধ্েি আজ প্ররেক্ষণ 
ঘেওয়া হধ্ে, এই প্রেম যাধ্প চালু কিা েেেসাি মধ্যে িধ্য়ধ্ে রনমনাণকাজ; উত্পােন এেং পাইকারি 



সিেিাহ ঘচইন; কােনসাইড রপকআপ এেং ড্রপ- অ্ফ ো ইন-ঘোি রপক আধ্পি  ুচিা েেেসা; 
আি কৃরষ, েন ও মাধ্েি েেেসা। িাধ্জেি পুনিায় ঘ ালাি পরিকল্পনাি জনে েেেসারয়ক রনধ্েনেনা 
এ াধ্নপাওয়া োধ্ে। ঘেধ্েি ''NY ফিওয়াডন  রিওধ্পরনং'' ("NY Forward Reopening") এই 
পরিকল্পনাি একটি রনধ্েন রেকা এ াধ্ন পাওয়া োয়। ঘেধ্েি রিরজওনাল মরনেরিং ডোেধ্োডন  এ াধ্ন 
পাওয়া োয়।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে নাসাও কাউরন্ট এ ন ইধ্লরক্টভ সাজন ারি এেং অ্োম্বুধ্লেরি 
ঘকয়াি পনুিায় চাল ুকিাি ঘোগে। গভননি আধ্গ ঘ াষণা কধ্িরেধ্লন ঘে COVID-19 এি েৃরিি 
উধ্ে ধ্োগে ঝুুঁ রক ঘনই এমন কাউরন্টগুরল ও হাসপাতালগুরলধ্ত অ্নরতরেলধ্ম্ব ইধ্লরক্টভ আউেধ্পধ্েন্ট 
রিেধ্মন্ট পুনিায় শুরু হধ্ে এেং ঘমাে 50টি কাউরন্ট এ ন ইধ্লরক্টভ সাজন ারি পুনিায় শুরু কিধ্ত 
পািধ্ে:  
  
এোড়াও গভননি ঘেোি রনউইয়কন  হসরপোল অ্োধ্সারসধ্য়েন (Greater New York Hospital 
Association, GNYHA) এেং রনউ ইয়কন  ঘেধ্েি স্বাস্থ্েধ্সো সংস্থ্াি (Healthcare Association of 
New York State, HANYS) সাধ্ে ঘেৌে উধ্েোধ্গ পরিোধ্িি সেসে ও রপ্রয়জনধ্েি জনে েরযনত 
পরিেেনধ্নি সুধ্োগ অ্নুধ্মােন কিাি জনে সািা ঘেধ্েি 16টি হাসপাতাধ্ল েইু সপ্তাধ্হি হাসপাতাল 
পরিেেনধ্নি পাইলে ঘপ্রাোম োস্তোয়ধ্নি ঘ াষণা ঘেন। পাইলে ঘপ্রাোধ্মি অ্ংে রহসাধ্ে, রভরজে সময় 
সীরমত হধ্ে এেং েেননােীধ্েি েেরক্তগত সিুক্ষামূলক সামেী (Personal Protective Equipment, 
PPE) প্রোন কিা হধ্ে এেং অ্েেেই ঘসগুধ্লা পরিযান কিধ্ত হধ্ে এেং উপসগন এেং তাপমাত্রা 
পিীক্ষা সাধ্পধ্ক্ষ এই পরিেেনধ্নি অ্নুধ্মােন ঘেওয়া হধ্ে।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন, স্থ্ানীয় সিকাধ্িি কাধ্ে অ্নুষ্ঠান কিাি েোপাধ্ি চূড়ান্ত রসিান্ত রনধ্য় 
ঘেে 10 জধ্নি ো তাি কম েেরক্তি সমাগধ্ম ঘমধ্মারিয়াল ঘড অ্নুষ্ঠান (Memorial Day 
ceremonies) কিাি অ্নমুরত ঘেধ্ে। গভননি ঘমধ্মারিয়াল ঘড অ্নুষ্ঠাধ্ন েীি সসরনকধ্েি সম্মাধ্ন 
গারড় েহধ্িি মাযেধ্ম পোধ্িড কিধ্তও উৎসারহত কধ্িন।  
  
গভননি আিও জানান ঘে,  ােে এেং ঔষয প্রোসন (Food and Drug Administration, FDA)-
ঘক আহ্বান জানাধ্না হধ্ে ঘে ফামনারসউটিকোল কধ্পনাধ্িেন একটি COVID-19 ভোকরসন উৎপােন 
কিধ্ে তাধ্েিধ্ক রনরিত কিধ্ত হধ্ে ঘে তািা ঘেন অ্রেলধ্ম্ব ঐ ভোকরসন েোপক েন্টধ্নি 
অ্রযকািও প্রকাে কধ্ি োধ্ত প্ররতটি েেরক্তি কাধ্ে ঐ ভোকরসন সহজ প্রাপে হয়।  
  
"ঘেে জধু্ড় েত অ্ঞ্চল ও েেেসা-োরণজে  ুধ্ল োওয়াি ঘোগে হধ্য় উঠধ্ে, রনউ ইয়ধ্কন ি োরসন্দািা 
ততই উধ্ত্তরজত হধ্ে, রকন্তু আমিা ঘে কঠিন পরিশ্রম কধ্িরে এেং গত েইু মাস যধ্ি ঘে ঘেেনা 
অ্নুভে কধ্িরে, তা ভুধ্ল ঘগধ্ল চলধ্ে না," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ো রকেু আমিা কধ্িরে- 
েন্ধ ঘ াষণা, সামারজক েিূত্ব েজায় িা া এেং অ্নোনে েেেস্থ্া- তা কঠিন রকন্তু প্রধ্য়াজন রেল, 
আি এি কািধ্ণ আমিা প্রাণ োুঁরচধ্য়রে এেং আমিা আক্রাধ্ন্তি হাধ্ি ভািসামে িা ধ্ত ঘপধ্িরেলাম। 
েরে আপরন োরক জারতি তুলনায় রনউ ইয়ধ্কন ি েক্রধ্ি াি রেধ্ক তাকান, আমিা রনধ্চ োরে ে ন 

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


েক্রধ্ি া এ নও অ্নে অ্ধ্নক অ্ঞ্চধ্ল উধ্ঠ োধ্ে। আমিা ঘেমন ঘ ালা শুরু কধ্িরে এেং এি 
মাযেধ্ম আমিা ঘে রেক্ষা ঘপধ্য়রে তা মধ্ন িা াি জনে আমাধ্েি সেরকেু চারলধ্য় ঘেধ্ত হধ্ে।" 
  
পরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 1,474 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেে জধু্ড় ঘমাে রনরিত আক্রাধ্ন্তি সং ো 352,845-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাে 352,845 
জন েেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ে সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভৌগরলক অ্েস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবত্িাচক  র্তু্র্ ইবত্িাচক  
Albany  1,655  45  

Allegany  44  0  

Broome  429  6  

Cattaraugus  69  2  

Cayuga  68  3  

Chautauqua  49  0  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  4  

Cortland  36  1  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,710  158  

Erie  5,037  44  

Essex  34  1  

Franklin  18  0  

Fulton  182  0  

Genesee  182  2  

Greene  214  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  1  

Livingston  111  1  

Madison  260  2  

Monroe  2,376  73  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,295  70  

Niagara  845  27  

NYC  193,821  591  



Oneida  785  13  

Onondaga  1,665  145  

Ontario  152  4  

Orange  9,988  23  

Orleans  168  1  

Oswego  89  5  

Otsego  67  0  

Putnam  1,159  18  

Rensselaer  444  0  

Rockland  12,798  21  

Saratoga  436  2  

Schenectady  631  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  51  0  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  236  1  

Suffolk  38,327  103  

Sullivan  1,258  12  

Tioga  113  0  

Tompkins  142  1  

Ulster  1,565  8  

Warren  235  1  

Washington  220  1  

Wayne  98  1  

Westchester  32,402  79  

Wyoming  79  0  

Yates  26  1  

  
###  
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