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চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন র ঘেোদার 
ক্রীডা লীগ প্রবেক্ষণ বেবির শুরু করম্বে োরম্বি  

  
ব্লু-বরির্ কবমেম্বর্র সদসেম্বদর ঘ াষণা, র্েুর্, উদ্ভাির্ী প্রযুবি িেিহার কম্বর ঘেবলম্বহলথ ও 

ব্রডিোন্ড অোম্বেস উন্নে করার উের র্ের ঘরম্বে  
  

মযে-হাডসর্ অঞ্চল এের্ও েযনন্ত ঘম 26,মঙ্গলিার েরু্রায় ঘোলার ঘেে-এ - ওয়াম্বর্ প্রম্বিে 
করার েম্বথ আম্বে; লং আইলোন্ড এের্ও িুযিার, ঘম 27 েরু্রায় ঘোলার েম্বথ আম্বে  

  
ঘমম্বরাবেবলোর্ রান্সম্বোম্বেন ের্ অম্বথাবরটি লং আইলোন্ড ঘরইল ঘরাড গ্রাহকম্বদর রক্ষা করার ের্ে 
েদম্বক্ষে গ্রহণ করম্বি যের্ লং আইলোন্ড েরু্রায় ঘোলার ঘেে ওয়াম্বর্র বদম্বক অগ্রসর হম্বে  

  
লং আইলোম্বন্ডর 10,000 এরও ঘিবে েবরিার র্াবরে NYেণে ঘেম্বয়ম্বে  

  
কোম্পগ্রাউন্ড ও RV োকন গুবলম্বক আগামীকাল রােেিোেী েুলম্বে ঘদওয়া হম্বি  

  
েশু বচবকৎসা অর্ুেীলর্ সি অঞ্চম্বল েুলম্বে ঘদওয়া হম্বি মঙ্গলিার, ঘম 26 ঘথম্বক শুরু কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আরও 1,589 েম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিে করা হম্বয়ম্বে - যা ঘেেিোেী 44টি 

কাউবিম্বে র্েুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংেোম্বক 361,515-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে রনউ 
ইয়কন  প্রধ্েশনাল ঘপার্ন স লীগ উপেুক্ত স্বাস্থ্ে ঘপ্রাধ্র্াকল অ্নুসিণ কিাি সাধ্ে িাধ্জে প্ররশক্ষণ রশরিি 
শুরু কিধ্ে পািধ্ি।  
  
গভননি কুওধ্মা িাধ্জেি ব্লু-রিিন করমশধ্নি (Blue-Ribbon Commission) সদসেধ্দি নাম ঘ াষণা 
কধ্িন, নেুন, উদ্ভািনী প্রেুরক্ত িেিহাি কধ্ি ঘর্রলধ্হলে এিং ব্রডিোন্ড অ্োধ্েস উন্নে কিাি উপি 
মধ্নাধ্োগ ঘিধ্ে। ব্লু-রিিন করমশধ্নি সভাপরেধ্ে োকধ্েন গুগধ্লি সাধ্িক রসইও ও এরেরকউটিভ 
ঘচয়ািমোন ও রির্ রেউচাসন-এি প্ররেষ্ঠাো এরিক রির্। করমশধ্নি সদসেধ্দি মধ্যে োকধ্িন:  



 

 

• রিচাডন  পাসননস - ঘচয়াি, িকধ্েলাি োউধ্ন্ডশন (Rockefeller Foundation)  
• ডোধ্িন ওয়াকাি - ঘপ্ররসধ্ডন্ট, ঘোডন  োউধ্ন্ডশন (Ford Foundation)  
• ঘডরনস রিধ্ভিা - SEIU ঘহলেধ্কয়াধ্িি (SEIU healthcare) সাধ্িক সভাপরে 
• রিরনও আয়ালা - ঘপ্ররসধ্ডন্ট/রসইও, পাি ঘকালাস (Per Scholas)  
• চালনস রেরলপস - ঘচয়াি/প্রাক্তন রসইও, ইনেি (Infor)  
• রসড মুোরজন  - রচরকৎসক/ঘলেক, কলারিয়াি সহকািী অ্যোপক  
• ঘজন ঘিাধ্জনোল - সহ-প্ররেষ্ঠাো/রসইও/এরেরকউটিভ ঘচয়াি, রিধ্িকা রেল্ম ঘেরিভোল 

(Tribeca Film Festival)  
• ডঃ ঘোইন আজারয় - মুেে স্বাস্থ্ে কমনকেন া, রসটিব্লক ঘহলধ্েি (Cityblock Health)  

সহ-প্ররেষ্ঠাো 
• এরলজাধ্িে আধ্লকজান্ডাি - ঘপ্ররসধ্ডন্ট, অ্োনু্ড্র ডরব্লউ ঘমলন োউধ্ন্ডশন (Andrew 

W. Mellon Foundation)  
• মােনা পলোক - সভাপরে, কধ্ননল রিশ্বরিদোলয় (Cornell University)  
• রিধ্ভন কুরনন - পরিচালক, NYU ঘসন্টাি েি আিিান সাধ্য়ন্স অ্োন্ড ঘপ্রাধ্েস (NYU 

Center for Urban Science and Progress) 
• সেীশ ঘক রিপাঠী - সভাপরে, SUNY িাধ্েধ্লা (SUNY Buffalo) 
• হামরদ উলুকায়া - প্ররেষ্ঠাো/ঘচয়ািমোন/রসইও, ঘচািারন (Chobani)  
• মরিস মোরকরনস - অ্রভমেুী ঘপ্ররসধ্ডন্ট, SUNY ঘিারন রুক (SUNY Stony 

Brook)  
• রগরন্ন ঘিাধ্মরি - এরেরকউটিভ ঘচয়াি, IBM  

  
মঙ্গলিাি, ঘম 26 এি মধ্যে মযেও-হাডসন অ্ঞ্চল পুনিায় চালু কিাি ঘেজ ওয়াধ্নি জনে সঠিক 
পধ্ে িধ্য়ধ্ে িধ্ল গভননি ঘ াষণা কধ্িধ্েন, এিং লং আইলোন্ড ঘম 27, িযুিাি, পুনিায় ঘোলাি 
পধ্েই িধ্য়ধ্ে েরদ মৃেুেি সংেো কমধ্ে োধ্ক। উভয় অ্ঞ্চধ্লি কন্টোক্ট ঘিরসং কােনকলাপ ওই 
োরিেগুরলি মধ্যে চালু হধ্ি িধ্ল আশা কিা হধ্ে।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন ঘে লং আইলোন্ড ঘিল ঘিাড োহকধ্দি িক্ষা কিাি জনে MTA 
পদধ্ক্ষপ ঘনধ্ি েেন লং আইলোন্ড পুনিায় ঘোলাি ঘেজ ওয়াধ্নি উধ্েধ্শে অ্েসি হধ্ে। MTA 
প্ররেরদন ঘিন ও িাস পরিষ্কাি এিং জীিাণু মুক্ত কিধ্ে, এিং সামারজক দিূে রনধ্য় সাহােে কিধ্ে 
LIRR ঘিধ্ন আিও গার়ি ঘোগ কিাি জনে প্রস্তুে। গণ পরিিহণ রসধ্িধ্ম চ়িাি সময় মাক িা 
মুধ্েি আিিণ পিা িাযেোমূলক িধ্ল রনউ ইয়কন িাসীধ্দি মধ্ন করিধ্য় ঘদন গভননি।  
  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা কধ্িন ঘজ লং আইলোধ্ন্ড 10,000 এি ঘিরশ পরিিাি নারিশ রনউ ইয়ধ্কন ি 
পণে প্রাপ্ত হধ্য়ধ্েন। উপিন্তু, এই সপ্তাধ্হ লং আইলোধ্ন্ড েয়টি নেুন নারিশ রনউ ইয়কন  রিেিণ 
রনযনারিে কিা আধ্ে। গে 27 এরপ্রল োরিধ্ে গভননি প্রেম এই উধ্দোধ্গি ঘ াষণা ঘদন, োিপি 
ঘেধ্ক রনউ ইয়ধ্কন ি এই উধ্দোগ আপধ্ির্ োমনস ঘেধ্ক োদে ও পণে ক্রয় কধ্ি িাণ প্রদান কধ্ি 
এিং রনউ ইয়ধ্কন ি োদে িোংধ্কি ঘনর্ওয়াধ্কন ি মাযেধ্ম ঘে মানুষগুধ্লাি জনে সিধ্চধ্য় ঘিরশ 
প্রধ্য়াজনীয় োি মাযেধ্ম সহায়ো জনধ্গাষ্ঠীি কাধ্ে ঘপ ৌঁোধ্নাি জনে রনধ্দনশ ঘদয়। ঘকাধ্না পষৃ্ঠধ্পাষক 



 

 

েরদ ঘিধ্র্ি োদে িোংকগুরলধ্ক সহধ্োরগো কিধ্ে চান, 
োহধ্ল COVIDPhilanthropies@exec.ny.gov এ ঘোগাধ্োগ করুন।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন ঘে আগামীকাল ঘম 25, কোম্পোউন্ড ও RV পাকন গুরলধ্ক িাজেিোপী 
েুলধ্ে ঘদওয়া হধ্ি। মঙ্গলিাি, ঘম 26 ঘেধ্ক শুরু কধ্ি সি অ্ঞ্চধ্ল পশু রচরকৎসাি অ্নুশীলনগুরলও 
েুলধ্ে ঘদওয়া হধ্ি।  
  
"আমিা েেন পুনিায় ঘোলা রনধ্য় অ্েসি হরে, আমাধ্দি ভরিষেধ্েি রদধ্ক একটি ঘচাে িােধ্ে 
হধ্ি এিং আিও ভাধ্লা কধ্ি গধ়্ি ঘোলাি কো িলা শুরু কিধ্ে হধ্ি, শুযু আমাধ্দি আধ্গ ো 
রেল েে অ্িরযই তেরি কিা নয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এেন নেুন রনয়ম হধ্য়ধ্ে, এিং 
আমিা োি মধ্যে রদধ্য় ঘগরে ো ঘেধ্ক রশক্ষা রনধ্ে হধ্ি োধ্ে এি পধ্িি অ্িশেম্ভািী জনস্বাস্থ্ে 
সংক্রান্ত জরুিী অ্িস্থ্া  র্ধ্ল আমিা প্রস্তুে োকধ্ে পারি। রনউইয়কন  ঘির্ ইরেহাধ্সি িহু কঠিন 
সমধ্য় ঘনেৃে রদধ্য়ধ্ে - মানুষ রনউ ইয়ধ্কন ি রদধ্ক োরকধ্য় োধ্ক পেরনধ্দনশ ও উদাহিধ্ণি জনে 
এিং এেন আমিা একটি সমূ্পণন আযুরনক রদধ্নি সিকারি ও সামারজক প্ররেরক্রয়াি জনে ইরেহাস 
রলেরে।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 1,589 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  র্না রনরিে কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘির্ জধু়্ি ঘমার্ রনরিে আক্রাধ্ন্তি সংেো 361,515-ঘে রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমার্ 361,515 
জন িেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ি সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, োধ্দি ঘভ গরলক অ্িস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  1,782  12  

Allegany  44  0  

Broome  501  16  

Cattaraugus  78  0  

Cayuga  77  1  

Chautauqua  75  3  

Chemung  136  0  

Chenango  118  0  

Clinton  95  0  

Columbia  365  6  

Cortland  39  1  

Delaware  77  3  

Dutchess  3,807  14  

Erie  5,626  74  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  194  1  
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Genesee  191  0  

Greene  220  3  

Hamilton  5  0  

Herkimer  101  1  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  114  0  

Madison  301  0  

Monroe  2,697  36  

Montgomery  79  2  

Nassau  39,837  111  

Niagara  941  14  

NYC  198,123  857  

Oneida  878  14  

Onondaga  1,953  49  

Ontario  184  2  

Orange  10,225  28  

Orleans  202  6  

Oswego  100  1  

Otsego  69  1  

Putnam  1,208  8  

Rensselaer  463  0  

Rockland  12,963  29  

Saratoga  456  4  

Schenectady  658  10  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  1  

St. Lawrence  197  1  

Steuben  240  0  

Suffolk  38,964  162  

Sullivan  1,310  13  

Tioga  122  1  

Tompkins  151  2  

Ulster  1,617  11  

Warren  250  1  

Washington  226  1  

Wayne  108  1  



 

 

Westchester  32,968  87  

Wyoming  81  1  

Yates  37  0  

  
###  
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