
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘম 26 ঘেম্বক পরু্রায় 
ঘ ালার জর্ে অষ্টম অঞ্চল ঘিঞ্চমাম্বকন  ঘপ ৌঁম্বেম্বে  

  
কন্ট্োক্ট ঘেব িং ঘমবেক পরূম্বণর পম্বর মযে-হাড র্ ভোবল রাজযার্ী অঞ্চল, পবিম বর্উ ইয়কন , 

মযে বর্উ ইয়কন , র্েন কাবি, বিঙ্গার ঘলক ,  াউদার্ন টায়ার এিিং ঘমাহাক ভোবল অঞ্চম্বলর  াম্বে 
ঘোগদার্ করম্বি, োরা পরু্রায় শুরু করার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয়  াতটি ঘমবেক্স পরূণ কম্বরম্বে  

  
েবদ মৃতুের  িং ো কমম্বত োম্বক এিিং ঘেব িং তার পম্বে চলম্বত োম্বক, তাহম্বল ঘম 27 িুযিার ঘেম্বক 

লিং আইলোন্ড আিার  ুলম্বত পাম্বর  
  

রাজে ডাউর্ম্বেম্বটর ঘমবডকাল ঘ ন্ট্ারগুবলম্বত 15টি র্তুর্ পরীক্ষার  াইট প্রবতষ্ঠা করার জর্ে 
অোডভাম্বন্ট্জ ঘকয়ার বিবজব য়াম্বর্র  াম্বে অিংবেদাবরত্ব করম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট এ র্ 760 টিরও ঘিবে ঘটবেিং  াইট রম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন িা ীম্বদর ঘ ামিার, এর মম্বযে একটি মাস্ক পরুর্ বর্উ ইয়কন  বিজ্ঞাপর্ প্রবতম্বোবগতায় 

ঘভাট ঘদওয়ার জর্ে মম্বর্ কবরম্বয় ঘদয়  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 1,772টি কম্বরার্াভাইরা  বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - ো ঘেটিোপী 50টি 
কাউবন্ট্ম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্া  হ ঘমাট আক্রাম্বের  িং োম্বক 359,926-এ বর্ম্বয় এম্ব ম্বে  

  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে মযে-
হাডসন ভোরল মঙ্গলবাি, ঘম 26 ঘেধ্ক শুরু হওয়া এই িাধ্জেি আঞ্চরলকভাধ্ব পেনায়ক্রধ্ম পুনিায় 
ঘ ালাি সাতটি ঘমরিধ্েি সব কটি পূিণ কধ্িধ্ে, োি ফধ্ল তািা িাজযানী অ্ঞ্চল পরিম রনউ 
ইয়কন , মযে রনউ ইয়কন , নেন কারি, রফঙ্গাি ঘলকস, সাউদানন টায়াি এবং ঘমাহাক ভোরল অ্ঞ্চধ্লি 
সাধ্ে েুক্ত হধ্য়ধ্ে। মযে-হাডসন ভোরল এ ন ঘেধ্টি রনধ্দন রিকা পূিধ্ণি জনে েধ্েষ্ট কন্টাক্ট 
ঘিসািধ্ক রচরিত কধ্িধ্ে, এবং মযে-হাডসন ভোরল ঘফজ ওয়ান-এ প্রধ্বধ্িি প্রস্তুরতি জনে 
ঘিসািধ্দি প্ররিক্ষণ ঘদওয়া হধ্ে, এি মধ্যে িধ্য়ধ্ে রনমনাণকাজ; উত্পাদন এবং পাইকারি সিবিাহ 
ঘচইন; কাবনসাইড রপকআপ এবং ড্রপ- অ্ফ বা ইন-ঘোি রপক আধ্পি  ুচিা বেবসা; এবং কৃরষ, 
বন ও মাধ্েি বেবসা। লং আইলোধ্ে, মৃতুেি সং ো কমধ্ে এবং কন্টোক্ট ঘিরসং অ্নলাইন হধ্ে, 



 

 

এবং েরদ এই যািা অ্বোহত োধ্ক, তাহধ্ল 27 ঘম বুযবাধ্িি মধ্যে লং আইলোে ঘ ালাি জনে 
প্রস্তুত হধ্ত পাধ্ি। িাধ্জেি পুনিায় ঘ ালাি পরিকল্পনাি জনে বেবসারয়ক রনধ্দনিনা এ াধ্নপাওয়া োধ্ব। 
ঘেধ্টি ''NY ফিওয়াডন  রিওধ্পরনং'' ("NY Forward Reopening") এই পরিকল্পনাি একটি 
রনধ্দন রিকা এ াধ্ন পাওয়া োয়। ঘেধ্টি রিরজওনাল মরনটরিং ডোিধ্বাডন  এ াধ্ন পাওয়া োয়।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে, িাজে ডাউনধ্েধ্টি ঘমরডকাল ঘসন্টািগুরলধ্ত 15টি নতুন 
পিীক্ষাি সাইট প্ররতষ্ঠা কিাি জনে অ্োডভাধ্ন্টজ ঘকয়াি রফরজরসয়াধ্নি সাধ্ে অ্ংরিদারিত্ব কিধ্ে, 
োি মধ্যে আধ্ে রনম্ন আধ্য়ি ও সং োল ু সম্প্রদাধ্য়ি মধ্যে পিীক্ষা ঘকন্দ্র। রনউ ইয়কন  িাধ্জে এ ন 
760 টিিও ঘবরি পিীক্ষধ্ণি সাইট িধ্য়ধ্ে। এোড়াও গভননি ঘোগে রনউ ইয়কন বাসীধ্দি পিীক্ষা 
কিাি জনে এবং কাোকারে একটি পিীক্ষধ্ণি সাইট  ুুঁধ্জ ঘপধ্ত coronavirus.health.ny.gov ঘদ ধ্ত 
উত্সারহত কিধ্লন।  
  
এোড়াও গভননি রনউ ইয়কন বাসীধ্দি িাধ্জেি মাস্ক পরুন রনউ ইয়কন  (Wear a Mask New York) 
রবজ্ঞাপন প্ররতধ্োরগতায় ঘভাট ঘদওয়াি জনে স্মিণ করিধ্য় ঘদন, ো 5ই ঘম গভননি দ্বািা চালু কিা 
হধ্য়রেল এবং তাি কনো মারিয়া ঘকধ্নরড কুওধ্মা ঘসটিি তদািরক কিধ্েন। WearAMask.ny.gov-
এ 25 ঘি ঘম, ঘসামবাি পেনন্ত ঘসিা রবজ্ঞাপধ্ন ঘভাট রদধ্ত পািধ্বন রনউ ইয়কন বাসীিা। আগামী 26 
ঘি ঘম, মঙ্গলবাি, এই রবজয়ী রবজ্ঞাপনটি ঘ াষণা কিা হধ্ব এবং এই রবজ্ঞাপনটি জনপরিধ্ষবা 
ঘ াষণা রহধ্সধ্ব বেবহাি কিা হধ্ব।  
  
"সং ো প্ররতরদন কমধ্ে এবং আমিা এই ভাইিাধ্সি রবস্তাি বন্ধ কিাি জনে সরতেকাধ্িি অ্গ্রগরত 
কিরে, এবং এ ন আমিা আবাি ঘ ালাি রদধ্ক মধ্নাধ্োগ রদরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুনিায় 
ঘ ালাি পন্থা রভন্ন হধ্য়ধ্ে রভন্ন অ্ঞ্চধ্ল সািা িাজে জধু্ড়, রকন্তু প্ররতটি অ্ঞ্চলধ্ক পুনিায় ঘ ালাি 
জনে একই মানদণ্ড পূিণ কিধ্ত হধ্ব এবং আমিা রনউ ইয়কন বাসীধ্দি অ্বগত িা রে এই রবষধ্য় 
প্ররতটি অ্ঞ্চল ঘকান অ্বস্থায় আধ্ে। আমিা চাই না ঘকান অ্ঞ্চল প্রস্তুত হওয়াি আধ্গ ঘ ালা ঘহাক, 
এবং মযে-হাডসন ভোরলি অ্ঞ্চল এ ন মঙ্গলবাি ঘেধ্ক পুনিায় ঘ ালা শুরু কিাি জনে প্রধ্য়াজনীয় 
সমস্ত মানদণ্ড পিূণ কধ্িধ্ে। এটি একটি কঠিন পরিরস্থরত রেল, রকন্তু রনউ ইয়কন বাসীিা অ্দমে এবং 
আমিা সরতেই ঘদর ধ্য়রে এ াধ্ন আমিা কতটা অ্দমে।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 1,772 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সং ো 359,926-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 359,926 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি ঘভৌগরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট্  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,770  14  

Allegany  44  0  

Broome  485  17  

Cattaraugus  78  4  

Cayuga  76  3  

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


 

 

Chautauqua  72  9  

Chemung  136  1  

Chenango  118  0  

Clinton  95  1  

Columbia  359  3  

Cortland  38  1  

Delaware  74  2  

Dutchess  3,793  26  

Erie  5,552  155  

Essex  36  0  

Franklin  20  1  

Fulton  193  4  

Genesee  191  2  

Greene  217  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  100  5  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  4  

Monroe  2,661  60  

Montgomery  77  0  

Nassau  39,726  118  

Niagara  927  30  

NYC  197,266  782  

Oneida  864  36  

Onondaga  1,904  76  

Ontario  182  2  

Orange  10,197  55  

Orleans  196  21  

Oswego  99  3  

Otsego  68  1  

Putnam  1,200  13  

Rensselaer  463  3  

Rockland  12,934  29  

Saratoga  452  4  

Schenectady  648  3  

Schoharie  49  0  



 

 

Schuyler  11  0  

Seneca  54  0  

St. Lawrence  196  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,802  130  

Sullivan  1,297  10  

Tioga  121  3  

Tompkins  149  2  

Ulster  1,606  11  

Warren  249  3  

Washington  225  1  

Wayne  107  3  

Westchester  32,881  114  

Wyoming  80  1  

Yates  37  3  
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