
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর এর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ বর্উ ইয়কন  েহম্বরর 
বর্ম্ন-আম্বয়র কৃষ্ণিণন সম্প্রদাম্বয়র চাম্বচন  রাম্বযের অোবিিবি পরীক্ষার যবরম্বপর ফলাফম্বল ঘদখা 
যায় তাম্বদর মম্বযে 27 েতাাংে িেবি COVID-19 অোবিিবির যর্ে ইবতিাচক পরীবক্ষত হম্বয়ম্বের্  
  
বর্উ ইয়কন  েহর যমু্ব়ে পরীক্ষণ 8 ঘেম্বক 40 টি সরকাবর আিাসর্ সাইট পযনন্ত প্রসাবরত করম্বত প্রস্তুত 

ঘরস্পন্ডারম্বদর সম্বে অাংেীদাবরত্ব চাবলম্বয় যাম্বে  
  

প্রযার্ত সাংখোল ু এলাকায় কবমউবর্টি বভবিক প্রদার্কারী এিাং চাম্বচন  28 টি অবতবরি পরীক্ষম্বণর 
সাইট স্থাপর্ করার যর্ে SOMOS এর সাম্বে অাংবেদারীম্বত্ব যাম্বে রাযে; র্েনওম্বয়ল ঘহলে এিাং 

SOMOS এর সাম্বে অাংেীদাবরম্বত্ব ঘমাট 72 টি আস্থা-বভবিক পরীক্ষম্বণর সাইট  
  

সকল স্থার্ীয় সরকারম্বক বর্ম্ন আম্বয়র সম্প্রদাম্বয় পরীক্ষণ সম্প্রসারণ এিাং প্রচাম্বরর কাযনক্রম গম্ব়ে 
ঘতালার বর্ম্বদন ে কম্বর  

  
10 যম্বর্র পযনন্ত মার্ুম্বষর যমীয় সমাম্বিে এিাং ড্রাইভ-ইর্ এিাং পাবকন াং লট পবরম্বষিা 21 ঘে ঘম, 

িৃহস্পবতিার ঘেম্বক রাযে যমু্ব়ে অর্ুম্বমাবদত হম্বি  
  

যমীয় পবরম্বষিাগুবল বর্রাপম্বদ বফবরম্বয় আর্ার প্রস্তাি বর্ম্বয় আম্বলাচর্া করার যর্ে রাযে এক 
আন্তঃবিশ্বাস উপম্বদষ্টা পবরষদ সমম্বিত করম্বে  

  
একটি মাস্ক পরুর্ বর্উ ইয়কন  অোি প্রবতম্বযাবগতার যর্ে চূ়োন্ত প্রবতম্বযাগীর ঘ াষণা করম্বলর্; 
WearAMask.ny.gov-এ ঘমম্বমাবরয়াল ঘি-র মাযেম্বম ঘভাট বদম্বত পাম্বরর্ বর্উ ইয়কন ািাসীরা।  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 1,525 যম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - যা ঘেটিোপী ঘমাট 
আক্রাম্বন্তর সাংখোম্বক 354,370-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে; 42টি কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্া পাওয়া 

ঘগম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি কুওধ্মা ঘ াষণা কিধ্লন রনউ ইয়কন  শহধ্িি রনম্ন-
আধ্য়ি কৃষ্ণবণন সম্প্রদাধ্য়ি চাধ্চন  িাধ্যেি অ্োরিবরি পিীক্ষাি যরিধ্পি ফলাফধ্ল ঘদখা যায় তাধ্দি 
মধ্যে 27 শতাাংশ বেরি COVID-19 অ্োরিবরিি যনে ইরতবাচক পিীরক্ষত হধ্য়ধ্েন, রনউইয়কন  

https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

শহধ্িি ঘমাট যনসাংখোি 19.9 শতাাংশ মানুধ্ষি তুলনায়। আনমুারনক 8,000 বেরিি কাে ঘেধ্ক 
তেে সাংগ্রহ কিা হয় এবাং এই রনম্ন আধ্য়ি সম্প্রদাধ্য়ি মধ্যে উচ্চ ইরতবাচক হাি এবাং অ্বোহত 
উচ্চ সম্প্রদায় রবস্তাি প্রদরশনত হয়।  
  
রনম্ন-আয় এবাং সাংখোল ু সম্প্রদাধ্য়ি মধ্যে এই অ্বোহত উচ্চ সাংক্রমধ্ণি হাি ঘমাকাধ্বলা কিাি 
যনে গভননি কুওধ্মা ঘ াষণা কিধ্লন ঘয রনউ ইয়কন  শহি যধু়্ে পিীক্ষণ আট ঘেধ্ক 40 টি 
সিকারি আবাসন উন্নয়ন পযনন্ত প্রসারিত কিধ্ত িাযে প্রস্তুত ঘিস্পন্ডািধ্দি সধ্ে অ্াংশীদারিত্ব চারলধ্য় 
যাধ্ে। এো়োও, প্রযানত সাংখোল ু এলাকায় সম্প্রদায় রভরিক প্রদানকািী এবাং চাধ্চন  28 টি 
অ্রতরিি পিীক্ষধ্ণি সাইট স্থাপন কিাি যনে িাযে ঘসাধ্মাস-এি সাধ্ে অ্াংরশদািীধ্ত্ব যাধ্ে; নেনওধ্য়ল 
ঘহলে এবাং ঘসাধ্মাস-এি সাধ্ে অ্াংশীদারিধ্ত্ব ঘমাট 72 টি আস্থা-রভরিক পিীক্ষধ্ণি সাইধ্টি যনে। 
এো়োও, িাযে এই সব এলাকায় বেরিগত প্ররতিক্ষামূলক সিঞ্জাম (Personal Protective 
Equipment, PPE) এি প্রাপেতা বৃরি, হোন্ড সোরনটাইযাি প্রদান কিা, সামারযক দিূত্ব প্রধ্য়াগ 
কিা এবাং এই সব যনধ্গাষ্ঠীি মধ্যে যনস্বাস্থে ও রশক্ষা সম্প্রসািধ্ণি মাযেধ্ম এই এলাকাগুধ্লাধ্ত 
সম্প্রদায় সাংক্রমণ বন্ধ কিাি কায কিধ্ব।  
  
এো়োও গভননি কুওধ্মা সকল স্থানীয় সিকািধ্ক রনম্ন-আধ্য়ি সম্প্রদাধ্য়ি মধ্যে পিীক্ষণ সম্প্রসািণ 
এবাং এই সম্প্রদায়গুরলি মধ্যে অ্সমতাি ঘমাকাধ্বলা কিা যনে প্রচাি কাযনক্রম গধ়্ে ঘতালাি রনধ্দনশ 
রদধ্য়ধ্েন।  
  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘয, 21ঘশ ঘম, বৃহস্পরতবাি ঘেধ্ক, িাযে যধু়্ে 10 যন মানুষ পযনন্ত 
যমীয় সমাধ্বশ অ্নুধ্মারদত হধ্ব, ঘযখাধ্ন কধ্ াি সামারযক দিূধ্ত্বি বেবস্থা গ্রহণ কিা হধ্ব এবাং 
সকল অ্াংশগ্রহণকািী মাস্ক পিধ্বন। উপিন্তু, বৃহস্পরতবাি ঘেধ্ক ড্রাইভ-ইন এবাং পারকন াং লট 
পরিধ্ষবাও অ্নুধ্মারদত হধ্ব।  
  
এো়োও গভননি ঘ াষণা কধ্িন, যমীয় পরিধ্ষবাগুরল রনিাপধ্দ রফরিধ্য় আনাি প্রস্তাব রনধ্য় আধ্লাচনা 
কিাি যনে িাযে এক আন্তঃরবশ্বাস উপধ্দষ্টা পরিষদ (Interfaith Advisory Council) সমধ্বত 
কিধ্ে। আন্তঃরবশ্বাস উপধ্দষ্টা পরিষদ এি সদসেধ্দি একটি তারলকা এখাধ্ন পাওয়া যায়।  
  
গত 5ই ঘম গভননি কতৃন ক চালু কিা এবাং তাি ঘমধ্য় মারিয়া ঘকধ্নরি কুওধ্মা-ি তত্ত্বাবযাধ্ন োকা 
মাস্ক পরুন রনউ ইয়কন  (Wear a Mask New York) অ্োি প্ররতধ্যারগতাি যনে পাাঁচ যন চূ়োন্ত 
পরতধ্যাগী ঘ াষণা কিধ্লন গভননি, এবাং রনউ ইয়কন বাসীধ্দি অ্নুধ্িায কিধ্লন একটি রভরিও ততরি 
এবাং ঘশয়াি কিধ্ত ইয়কন াি ততরি কিধ্ত ঘযখাধ্ন তািা বোখো কিধ্বন ঘকন সকল রনউ ইয়কন বাসীি 
প্রকাধ্শে মাস্ক প়ো উরচত। গত দ ুসপ্তাধ্হি মধ্যে, িাযে যধু়্ে রনউ ইয়কন বাসীধ্দি ঘেধ্ক 600 এি 
ঘবরশ রভিীও সাংগ্রহ কধ্ি িাযে। WearAMask.ny.gov-এ 25 ঘশ ঘম, ঘসামবাি পযনন্ত ঘসিা 
রবজ্ঞাপধ্ন ঘভাট রদধ্ত পািধ্বন রনউ ইয়কন বাসীিা। আগামী 26 ঘশ ঘম, মেলবাি, এই রবযয়ী 
রবজ্ঞাপনটি ঘ াষণা কিা হধ্ব এবাং এই রবজ্ঞাপনটি যনপরিধ্ষবা ঘ াষণা রহধ্সধ্ব বেবহাি কিা হধ্ব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/052020_Interfaith_Advisory_Council_Members.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/node/2871


 

 

"সািা ঘদশ যধু়্ে রনম্ন-আয় এবাং প্রযানত সাংখোল  ুসম্প্রদায়গুরল এই ভাইিাধ্সি কািধ্ণ সবধ্চধ্য় 
ঘবরশ কষ্ট পাধ্েন এবাং এখনও সাংখো বৃরি ঘদখধ্েন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা একটি খুব 
রবসৃ্তত গধ্বষণা প্রকল্প কধ্িরে এবাং আমিা ঘদখধ্ত ঘপধ্য়রে ঘয এটি সতে ঘয রনউ ইয়কন  শহধ্ি রনম্ন 
আধ্য়ি সম্প্রদাধ্য় COVID-19 এি যনে ইরতবাচক পিীরক্ষত বেরিি সাংখো সাযািণ যনসাংখোি 
তুলনায় অ্ধ্নক ঘবরশ রেল। এো়োও এই তধ্েে ঘদখা যায়, শুযু উচ্চ সাংখেক ইরতবাচক সাংক্রমধ্ণি 
ঘক্ষধ্েই নয়, এই সকল সম্প্রদাধ্য়ি মধ্যে রবস্তাি অ্বোহত িধ্য়ধ্ে এবাং ঘসখাধ্নই নতুন সাংক্রমধ্ণি 
উতপরি হধ্ে। তাই আমিা গধ্বষণা কধ্িরে এবাং আমাধ্দি কাধ্ে তেে িধ্য়ধ্ে, রকন্তু এখন এই সব 
অ্সমতাি ঘমাকাধ্বলা কিা যনে এই সকল সম্প্রদাধ্য়ি উপি আমাধ্দি আগ্রাসী, লক্ষেরস্থত ঘকৌশলগুরল 
প্রধ্য়াগ কিধ্ত হধ্ব।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,525 যন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইয়কন  ঘেট যধু়্ে ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সাংখো 354,370-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 354,370 
যন বেরি যািা ভাইিাধ্সি যনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি ঘভৌগরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,682  27  

Allegany  44  0  

Broome  436  7  

Cattaraugus  70  1  

Cayuga  68  0  

Chautauqua  50  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  350  0  

Cortland  36  0  

Delaware  69  0  

Dutchess  3,724  14  

Erie  5,131  94  

Essex  34  0  

Franklin  18  0  

Fulton  184  2  

Genesee  184  2  

Greene  215  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  1  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  0  



 

 

Livingston  111  0  

Madison  292  32  

Monroe  2,465  89  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,368  73  

Niagara  858  13  

NYC  194,550  729  

Oneida  802  17  

Onondaga  1,718  53  

Ontario  170  18  

Orange  10,043  55  

Orleans  171  3  

Oswego  90  1  

Otsego  67  0  

Putnam  1,168  9  

Rensselaer  453  9  

Rockland  12,831  33  

Saratoga  438  2  

Schenectady  633  2  

Schoharie  48  0  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  1  

St. Lawrence  195  3  

Steuben  237  1  

Suffolk  38,411  84  

Sullivan  1,267  9  

Tioga  114  1  

Tompkins  145  3  

Ulster  1,571  6  

Warren  235  0  

Washington  221  1  

Wayne  103  5  

Westchester  32,517  115  

Wyoming  79  0  

Yates  34  8  

  
###  
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