
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ এই িের দরূ-বেক্ষার 
মাযেম্বম গ্রীষ্মকালীর্ সু্কল পবরচাবলত হম্বি  

  
বিক্রয় কর দাবিম্বলর সময়সীমা 22 জরু্, 2020 পর্নন্ত িাড়াম্বর্া হম্বয়ম্বে  

  
ঘেট আর্ুমাবর্ক 157টি বরম্বপাটন  হওয়া ঘকস এিং 3 জর্ বেশুর মৃতুে তদন্ত করম্বে র্াম্বদর মাম্বে 
COVID অসুস্থতার উপসম্বগনর মম্বতা বিবচত্র কাওয়াসাবক ঘরাম্বগর অর্ুরূপ উপসগন এিং বিষাক্ত 

েম্বকর মম্বতা বসম্বন্ড্রাম ঘদিা বগম্বয়ম্বে  
  

রকলোন্ড কাউবি এির্ ইম্বলবিভ সাজন াবর ও অোেমু্বলটবর ঘকয়ার পরু্রায় চালু করার ঘর্াগে  
  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 1-888-364-3065- র্েম্বর কম্বরার্াভাইরাস হটলাইম্বর্ কল করা উবচত র্বদ 
তারা বিশ্বাস কম্বর ঘর্ তাম্বদর বর্ম্বয়াগকতন া PPE স্বাস্থেবিবয িা সামাবজক দরূম্বের বর্ম্বদন বেকা 

অর্ুসরণ করম্বের্ র্া  
  

 "NYS কর্টোি ঘেবসং"-ঘেম্বক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর কলগুবল সন্ধাম্বর্র জর্ে মম্বর্ কবরম্বয় ঘদয়  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 2,088 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - র্া ঘেটিোপী 44টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংিোম্বক 356,458-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন ঘে েরিধ্ে 
পিাি ঝুুঁ রি িমাধ্ে এই বেি িিূ-রিক্ষাি মাযেধ্ম গ্রীষ্মিালীন রবিোলে পরিচালনা িিা 
হধ্ব। জরুরি িমীধ্িি জনে খাবাি িমনসরূচ ও চাইল্ড ঘিোি পরিধ্ষবা চলধ্ব । সু্কল রিরিক্টগুধ্লাধ্ি 
প্ররেবন্ধীধ্িি জনে এিটি পরিিল্পনা তেরি িিধ্ে হধ্ব, োিা গ্রীধ্ষ্মি বরযনে গ্রীষ্মিালীন সু্কল বেধ্িি 
ঘপ্রাগ্রাধ্ম অ্ংিগ্রহণ িধ্ি, োধ্ে োিা োধ্িি রনধ্িনি গ্রহণ িধ্ি। ঘেট িিৎিাধ্ল ঘসরমোধ্িি রবষধ্ে 
এিটি সংিল্প িিধ্ব এবং জনু মাধ্স গাইিলাইন ইসুে িিধ্ব োধ্ে সু্কল ও িধ্লজগুরল ঘবি িধ্েিটি 
িধৃ্িেি জনে পরিিল্পনা শুরু িিধ্ে পাধ্ি। K-12 সু্কল ও িধ্লজগুরল জলুাইধ্ে ঘেধ্টি অ্নুধ্মািধ্নি 
জনে পরিিল্পনা জমা ঘিধ্ব।  
  



 

 

গভননি কুওধ্মা আিও ঘ াষণা িধ্িন, 22 জনু, 2020 সাধ্লি মধ্যে রবক্রে িি সুি ও অ্র্নিণ্ড 
ত্রাণ বািাধ্না হধ্ে। ঘেট পূধ্বন 20 মাধ্চন ি িািধ্ণ ঘেিধ্েি জনে 19 ঘমি মধ্যে ত্রাণ সিবিাহ 
িধ্িরেল। এই বরযনোংি মাচন  মাধ্স ঘে 89,000 জন রবধ্ক্রো রিটানন রিধ্েরেল, োধ্িি জনে সুি ও 
ঘপনারি রিরলে রিধ্ে পাধ্ি। এই কু্ষদ্র বেবসােীিা োধ্িি িি তত্রমারসি ও বারষনি োইল িধ্ি এবং 
আধ্গি তত্রমারসি এ 300,000-মারিন ন িলাধ্িি িম িিধ্োগে িরসি িধ্েধ্ে।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা িধ্িধ্েন ঘে ঘেটটি বেন মাধ্ন রনউ ইেধ্িন  157 টি রিধ্পাটন িৃে  টনাি েিন্ত 
িিধ্ে ঘেখাধ্ন রিশুিা - প্রযানে সু্কল-বেসীিা - সম্ভবে COVID-19-এি িািধ্ণ এিটি সাযািণ 
িাওোসারি ঘিাগ অ্র্বা রবষাক্ত িি-জােীে রসনধ্রাধ্মি মধ্ো লক্ষণগুরল অ্নভুব িিধ্ে। এই 
অ্সুধ্খ রনউ ইেিন  িহধ্িি 5 বেধ্িি এি রিশু, ওধ্েেধ্চোি িাউরিি 7 বেধ্িি এি রিশু এবং 
সাধ্োি িাউরিি এি রিধ্িাি-সহ রনউ ইেধ্িন ি রেন েরুণ বারসন্দাি প্রাণ রনধ্েধ্ে। এখন পেনন্ত, 
13 টি ঘিি এবং আিও 25টি ঘেট রিশুধ্িি মধ্যে এই COVID-সংক্রান্ত অ্সুধ্খি  টনা রিধ্পাটন  
িধ্িধ্ে।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা ঘ াষণা িধ্িধ্েন ঘে িিলোন্ড িাউরি এখন ইধ্লরক্টভ সাজন ারি ও অ্োম্বুধ্লটরি 
ঘিোি পনুিাে চাল ুিিাি ঘোগে। গভননি আধ্গ ঘ াষণা িধ্িরেধ্লন ঘে COVID-19 এি বৃরিি 
উধ্েখধ্োগে ঝুুঁ রি ঘনই এমন িাউরিগুরল ও হাসপাোলগুরলধ্ে অ্নরেরবলধ্ম্ব ইধ্লরক্টভ আউটধ্পধ্িি 
রিটধ্মি পুনিাে শুরু হধ্ব এবং ঘমাট 51টি িাউরি এখন ইধ্লরক্টভ সাজন ারি পুনিাে শুরু িিধ্ে 
পািধ্ব (4টি িাউরিি হাসপাোল ঘনই)।  
  
 িধ্িাভাইিাস হটলাইধ্নি এই নম্বধ্ি 1-888-364-3065-এ িল িিাি জনে গভননি রনউ 
ইেিন বাসীধ্িি উৎসারহে িধ্িধ্েন। েরি োিা রবশ্বাস িধ্ি ঘে োধ্িি রনধ্োগপ্রাপ্তিা PPE, স্বাস্থ্েরবরয 
বা সামারজি িিূধ্েি রনধ্িন রিিা অ্নুসিণ িিধ্ে না, ঘেধ্হেু আধ্িা বেবসা প্ররেষ্ঠান ঘখালা শুরু 
হধ্েধ্ে।  
  
গভননি রনউ ইেিন বাসীধ্িিধ্ি "NYS িিাক্ট ঘিরসং" ঘর্ধ্ি ঘোন পাওোি ির্া স্মিণ িরিধ্ে প্রস্তুে 
র্ািধ্ে বধ্লন এবং ঘসই সব িধ্লি উত্তি রিধ্ে শুরু িধ্িন ঘেধ্হেু ঘেট োি িিাক্ট ঘিরসং 
ঘপ্রাগ্রামটি িােনিি িিধ্ে শুরু িধ্িধ্ে।  
   
"আমিা েখন পুনিাে খুধ্ল ঘিওোি উপি ঘোিাস িরি, েখন সু্কলগুধ্লা অ্ননে জটিলোি সৃরি 
িধ্ি-োধ্িি উচ্চ  নে এবং পরিবহন সংক্রান্ত সমসো িধ্েধ্ে োি েধ্ল প্ররেিক্ষামূলি বেবস্থ্াগুরল 
পুধ্িাপুরি স্থ্াধ্ন না র্ািধ্ল েরিধ্ে পিাি আিও ঘবরি ঝুুঁ রি র্াধ্ি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখন 
আমাধ্িি আধ্িিটি রবষে আধ্ে ো রিশুধ্িি মধ্যে COVID-সংক্রান্ত অ্সুস্থ্ো পরিরস্থ্রেধ্ি আিও 
জটিল িধ্ি রিধ্ে। আমিা এই নেুন অ্সুস্থ্ো রনধ্ে অ্রবিে গধ্বষণা চারলধ্ে োরে এবং আিও 
অ্ধ্নি রিেু জানরে, রিন্তু এখন সামাি সু্কল ক্লাস ঘিখাধ্নাি জনে বন্ধ র্ািধ্ব এবং এই বেি িিূ-
রিক্ষধ্ণি মাযেধ্ম পরিচারলে হধ্ব।"  
  



 

 

পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 2,088 জন নধ্ভল িধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিে িধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইেিন  ঘেট জধু্ি ঘমাট রনরিে আক্রাধ্ন্তি সংখো 356,458-ঘে রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 356,458 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ব সনাক্ত হধ্েধ্েন, োধ্িি ঘভৌগরলি অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,700  18  

Allegany  44  0  

Broome  451  15  

Cattaraugus  71  1  

Cayuga  72  4  

Chautauqua  58  8  

Chemung  134  0  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  355  5  

Cortland  36  0  

Delaware  71  2  

Dutchess  3,745  21  

Erie  5,270  139  

Essex  36  2  

Franklin  19  1  

Fulton  186  2  

Genesee  188  4  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  93  0  

Jefferson  71  0  

Lewis  18  0  

Livingston  114  3  

Madison  294  2  

Monroe  2,530  65  

Montgomery  77  2  

Nassau  39,487  119  

Niagara  880  22  

NYC  195,675  1,125  

Oneida  817  15  

Onondaga  1,771  53  



 

 

Ontario  176  6  

Orange  10,092  49  

Orleans  174  3  

Oswego  92  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,175  7  

Rensselaer  456  3  

Rockland  12,877  46  

Saratoga  440  2  

Schenectady  638  5  

Schoharie  49  1  

Schuyler  10  0  

Seneca  52  0  

St. Lawrence  195  0  

Steuben  238  1  

Suffolk  38,553  142  

Sullivan  1,281  14  

Tioga  117  3  

Tompkins  145  0  

Ulster  1,584  13  

Warren  241  6  

Washington  222  1  

Wayne  103  0  

Westchester  32,673  156  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  

  
###  
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