
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা 100 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলাম্বরর বর্উ ইয়কন  
ফম্বরায়াডন  ললার্ ফান্ড ছালু কম্বরম্বছর্ লছাট িেিসাগুবলম্বক সাহায্ে করার জর্ে  

  
লং আইলোন্ড এিং বমড-হাডসর্ ভোবল অঞ্চলগুবলম্বক পরু্রায় ল ালার প্রথম যাম্বপর প্রত্োোয় 

বর্মনাণকাজ শুরু করার অর্ুমবত্ লেওয়া হম্বি  
  

প্রবত্ সপ্তাম্বহ 7,000 পরীক্ষা পবরচালর্া করার জর্ে 52 টি স্বত্ন্ত্র ফামনাবসর সাম্বথ র্তু্র্ পাইলট 
লপ্রাগ্রাম চালু করা হয়  

  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজে এ র্ 750টিরও লিবে পরীক্ষম্বণর সাইট রম্বয়ম্বছ  

  
রাজে জাত্ীয় গভর্নসন অোম্বসাবসম্বয়ের্ এর মাযেম্বম প্রবত্টি রাম্বজে বির্া মূম্বলে লয্াগাম্বয্াগ লেবসং 

প্রবেক্ষণ কায্নক্রম এর পাঠ্েক্রম উপলভে করম্বছ  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের লসামিার, 25 লে লম-এর মম্বযে একটি মাস্ক পরুর্ বর্উ ইয়কন  বিজ্ঞাপর্ 
প্রবত্ম্বয্াবগত্ায় লভাট লেওয়ার জর্ে মম্বর্ কবরম্বয় লেওয়া হয়; ইবত্মম্বযে 92,000 মার্ুষ লভাট 

বেম্বয়ম্বছর্  
  
বর্উ ইয়কন  লেম্বট আরও 1,696 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত্ করা হম্বয়ম্বছ - য্া লেটিোপী 
48টি কাউবিম্বত্ র্তু্র্ আক্রাম্বের ঘটর্াসহ লমাট আক্রাম্বের সং োম্বক 358,154-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বছ  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে, গভননর অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা আজ ফেডাধ্রল COVID-19 
সহায়তা না পাওয়া সংখ্োলঘু এবং মহহলাধ্ের মাহলকানাযীন ফ াট বেবসাগুহলধ্ক ফকন্দ্র কধ্র, ফ াট 
বেবসাগুহলধ্ক সহায়তা করার জনে নমনীয় এবং সাশ্রয়ী মূধ্লের তহহবল প্রোধ্নর জনে 100 হমহলয়ন 
মাহকন ন ডলাধ্রর হনউ ইয়কন  েধ্রায়াডন  ফলান তহহবল (New York Forward Loan Fund) চালু 
করার ফঘাষণা করধ্লন। 20 জন বা তার কম কমনচারী এবং 3 হমহলয়ন মাহকন ন ডলাধ্রর কম 
ফমাট রাজস্ব সহ বেবসাগুহলধ্ক ফকন্দ্র কধ্র এই ফলান হবতরধ্ণর জনে রাজে একটি স্মাটন , লক্ষ্েবস্তু 
উপায় গ্রহণ করধ্ব। ফলান গ্রহধ্ণ আগ্রহী বেবসাগুহলর esd.ny.gov/nyforwardloans ফেখ্া উহচত।  
  

https://esd.ny.gov/small-business-administration-sba-covid-19-loans


 

 

এ াড়াও গভননর কুওধ্মা ফঘাষণা করধ্লন ফে লং আইলোন্ড এবং হমড-হাডসন ভোহল অ্ঞ্চলগুহলধ্ক 
পুনরায় ফখ্ালার প্রথম যাধ্পর প্রতোশায় হনমনাণকাজ শুরু করার অ্নুমহত ফেওয়া হধ্ব। েহে মৃতুের 
সংখ্ো ক্রমশ কমধ্ত থাধ্ক এবং ফেহসং অ্নলাইন করা হয় তাহধ্ল উভয় অ্ঞ্চলই পধ্রর সপ্তাধ্হ 
পুনরায় খ্লুধ্ত পাধ্র।  
  
এ াড়াও গভননর প্রহত সপ্তাধ্হ 7,000 পরীক্ষ্া পহরচালনা করার জনে 52টি স্বতন্ত্র োমনাহসর সাধ্থ 
এক নতুন পাইলট ফপ্রাগ্রাম চালু করার ফঘাষণা করধ্লন। হনউ ইয়কন  রাধ্জে এখ্ন 750 টিরও ফবহশ 
পরীক্ষ্ধ্ণর সাইট রধ্য়ধ্ । এ াড়াও গভননর ফোগে হনউ ইয়কন বাসীধ্ের পরীক্ষ্া করার জনে এবং 
কা াকাহ  একটি পরীক্ষ্ধ্ণর সাইট খ্ুুঁধ্জ ফপধ্ত coronavirus.health.ny.gov ফেখ্ধ্ত উত্সাহহত 
করধ্লন।  
  
গভননর আরও ফঘাষণা করধ্লন ফে রাজে তাধ্ের ফোগাধ্োগ ফেহসং প্রহশক্ষ্ণ কােনক্রম (Contact 
Tracing Training Program) ততহরর প্রহক্রয়াটি গহতশীল করার জনে জাতীয় গভননসন 
অ্োধ্সাহসধ্য়শন (National Governors Association) এর মাযেধ্ম প্রহতটি রাধ্জে হবনা মূধ্লে এই 
ফোগাধ্োগ ফেহসং প্রহশক্ষ্ণ কােনক্রম (Contact Tracing Training Program) পাঠ্েক্রম উপলভে 
করধ্ । সম্ভাবে ফোগাধ্োগ ফেসারধ্ের প্রহশক্ষ্ধ্ণর জনে এই হবসৃ্তত অ্নলাইন পাঠ্েক্রমটি হবকাধ্শর 
জনে রাজে জনস হপহকন্স হবশ্বহবেোলয় (Johns Hopkins University) এর ব্লুমবাগন হেলাধ্রাহপজ 
(Bloomberg Philanthropies) এবং ব্লুমবাগন সু্কল অ্ে পাবহলক ফহলথ (Bloomberg School of 
Public Health) এর সাধ্থ অ্ংশীোহরত্ব কধ্রধ্ । রাধ্জের সাতটি অ্ঞ্চধ্ল ফোগাধ্োগ ফেহসং এর 
কাজ চলধ্  - রাজযানী অ্ঞ্চল, ফসরাল হনউ ইয়কন , হেঙ্গার ফলকস, ফমাহক ভোহল, নথন কাহর, 
সাোনন টিয়ার এবং ওধ্য়স্টানন হনউ ইয়কন ।  
  
এ াড়াও গভননর হনউ ইয়কন বাসীধ্ের রাধ্জের মাস্ক পরুন হনউ ইয়কন  (Wear a Mask New 
York) হবজ্ঞাপন প্রহতধ্োহগতায় ফভাট ফেওয়ার জনে স্মরণ কহরধ্য় ফেন, ো 5ই ফম গভননর দ্বারা 
চালু করা হধ্য়হ ল এবং তার কনো মাহরয়া ফকধ্নহড কুওধ্মা ফসটির তোরহক করধ্ ন। হনউ 
ইয়কন বাসীরা WearAMask.ny.gov এ ফসামবার, 25 ফশ ফম পেনন্ত হবজয়ী হবজ্ঞাপনটির পধ্ক্ষ্ ফভাট 
হেধ্ত পাধ্রন এবং আজ পেনন্ত 92,000 জন ফভাট হেধ্য়ধ্ ন। আগামী 26 ফশ ফম, মঙ্গলবার, এই 
হবজয়ী হবজ্ঞাপনটি ফঘাষণা করা হধ্ব এবং এই হবজ্ঞাপনটি জনপহরধ্ষবা ফঘাষণা হহধ্সধ্ব বেবহার 
করা হধ্ব।  
  
"কু্ষ্দ্র বেবসা প্রহতষ্ঠানগুহল হনউ ইয়ধ্কন র অ্থননীহতর ইহিন, হকন্তু তারা এখ্ন এই মহামারীধ্ত হক ু 
অ্তেন্ত কঠিন সমসোর মুধ্খ্ামুহখ্ হধ্য়ধ্ ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমাধ্ের কু্ষ্দ্র বেবসা 
প্রহতষ্ঠানগুহলর সহায়তা করা শীষনস্থানীয় অ্গ্রাহযকার, এবং আমরা হনউ ইয়কন  েরওয়াডন  ফলান 
তহহবল (New York Forward Loan Fund) শুরু করহ  এবং কু্ষ্দ্র বেবসাগুহলধ্ক ফলান প্রোধ্নর 
জনে 100 হমহলয়ন মাহকন ন ডলাধ্ররও ফবহশ সহজলভে করহ , হবধ্শষত সংখ্োলঘু এবং মহহলাধ্ের 
মাহলকানাযীন বেবসাগুহলধ্ক ফকন্দ্র কধ্র ো অ্ধ্নক ফবহশ ঝুুঁ হকর মুধ্খ্ামুহখ্ হধ্য়ধ্  এবং এই মহামারী 
জধু্ড় খ্ুব কম ফেডাধ্রল ত্রাণ প্রাপ্ত হধ্য়ধ্ ।"  
  

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


 

 

পহরধ্শধ্ষ, গভননর আরও 1,696 জন নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ন্তর ঘটনা হনহিত কধ্রধ্ ন, ো 
হনউ ইয়কন  ফস্টট জধু্ড় ফমাট হনহিত আক্রাধ্ন্তর সংখ্ো 358,154-ফত হনধ্য় এধ্সধ্ । ফমাট 358,154 
জন বেহি োরা ভাইরাধ্সর জনে হনহিতভাধ্ব সনাি হধ্য়ধ্ ন, তাধ্ের ফভৌগহলক অ্বস্থান হনম্নরূপ:  
  

কাউবি  লমাট ইবত্িাচক  র্তু্র্ ইবত্িাচক  
Albany  1,756  56  

Allegany  44  0  

Broome  468  17  

Cattaraugus  74  3  

Cayuga  73  1  

Chautauqua  63  5  

Chemung  135  1  

Chenango  118  0  

Clinton  94  0  

Columbia  356  1  

Cortland  37  1  

Delaware  72  1  

Dutchess  3,767  22  

Erie  5,397  127  

Essex  36  0  

Franklin  19  0  

Fulton  189  3  

Genesee  189  1  

Greene  215  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  95  2  

Jefferson  72  1  

Lewis  19  1  

Livingston  114  0  

Madison  297  3  

Monroe  2,601  71  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,608  121  

Niagara  897  17  

NYC  196,484  809  

Oneida  828  11  

Onondaga  1,828  57  

Ontario  180  4  



 

 

Orange  10,142  50  

Orleans  175  1  

Oswego  96  4  

Otsego  67  0  

Putnam  1,187  12  

Rensselaer  460  4  

Rockland  12,905  28  

Saratoga  448  8  

Schenectady  645  7  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  1  

Seneca  54  2  

St. Lawrence  195  0  

Steuben  240  2  

Suffolk  38,672  119  

Sullivan  1,287  6  

Tioga  118  1  

Tompkins  147  2  

Ulster  1,595  11  

Warren  246  5  

Washington  224  2  

Wayne  104  1  

Westchester  32,767  94  

Wyoming  79  0  

Yates  34  0  

  
  

###  
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