
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
রাজযার্ী অঞ্চল, পবিম বর্উ ইয়কন , মযে বর্উ ইয়কন , ঘেম্বের উত্তর অংে, বিঙ্গার ঘলকস, সাউোর্ন 
টায়ার এিং ঘমাহাক উপত্েকা অঞ্চম্বলর সাম্বে ঘোগ হম্বয়ম্বে মযে-হাডসর্ উপত্েকা, ো পরু্রায় 

শুরু করার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় সাত্টি ঘমবিক্স পরূণ কম্বরম্বে  
  

লং আইলোন্ড আগামীকাল 27 ঘম ঘেম্বক পরু্রায় ঘ ালার মত্ অিস্থায় এ ম্বর্া আম্বে  
  

পবরকাঠাম্বমা প্রকল্পগুম্বলা ঘের্ অেনর্ীবত্র সুপারচাজন ম্বক সাহােে করম্বত্ পাম্বর ত্া বর্ম্বয় আম্বলাচর্া 
করম্বত্ গভর্নর আগামীকাল ঘপ্রবসম্বডন্ট িাম্বের সম্বঙ্গ বিঠক করম্বির্  

  
ঘেট ঘপর্ ও বর্উ লাগুয়াবেন য়া বিমার্িন্দম্বর এোয়ার ঘেের্ বর্মনাণ দ্রুত্ গবত্ম্বত্ এবগম্বয় বর্ম্বি  

  
ঘেট বর্ম্ন আম্বয়র এিং NYC জমু্বে সং োল ু প্রযার্ এলাকাগুম্বলার জর্ে প্রত্েক্ষভাম্বি সংস্থার্ 

অিোহত্ ঘরম্ব ম্বে ো COVID-19 এর কারম্বণ সিম্বচম্বয় ঘিবে ক্ষবত্গ্রস্ত হম্বয়ম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 1,072 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত্ করা হম্বয়ম্বে - ো ঘেটিোপী 35টি 

কাউবন্টম্বত্ র্তু্র্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সং োম্বক 363,836-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে  
মযে-হাডসন অ্ঞ্চল আজ ঘেধ্ক শুরু হওয়া এই ঘেধ্েি আঞ্চরলকভাধ্ে পেনায়ক্রধ্ম পুনিায় ঘ ালাি 
সাতটি ঘমরিধ্েি সে কয়টি পূিণ কধ্িধ্ে, োি ফধ্ল এই অ্ঞ্চল িাজযানী অ্ঞ্চল, পরিম রনউ 
ইয়কন , মযে রনউ ইয়কন , ঘেধ্েি উত্তি অ্ংে, রফঙ্গাি ঘলকস, সাউোনন োয়াি এেং ঘমাহাক উপতেকা 
অ্ঞ্চধ্লি সাধ্ে েুক্ত হধ্য়ধ্ে। আগামীকাল 27 ঘম তারিধ্  লং আইলোন্ড ঘ ালাি মত পরিরিরতধ্ত 
আসধ্ে, ে ন তাধ্েি কন্টাক্ট ঘিরসং কােনক্রম অ্নলাইধ্ন আসধ্ে এেং েরে মতুৃে কধ্ম ঘেধ্ত োধ্ক।  
  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা ঘেন, আগামীধ্ত ওয়ারেংেন রডরসধ্ত ঘেরসধ্ডন্ট িাধ্েি সধ্ঙ্গ বেঠক কিধ্েন 
এমন অ্েকাঠাধ্মা েকল্প রনধ্য় আধ্লাচনা কিধ্ত োি কােনক্রম শুরু কিধ্ত ঘফধ্ডিাল সিকাধ্িি 



 

 

অ্নুধ্মােন লাগধ্ে-োি মধ্যে িধ্য়ধ্ে লাগুয়ারেনয়া এয়ািধ্িন, ক্রস হাডসন োধ্নল এেং রিতীয় 
এরভরনউ সােওধ্য় সম্প্রসািণ- ো অ্েননীরতধ্ক ঘেগোন কিধ্ত সাহােে কিধ্ে।  
  
গভননি আিও ঘ াষণা কধ্িন ঘে, ঘিল ভ্রমণ ও এয়াি িোরফক ডাউন হধ্য় োওয়াি এই ঘেরিধ্ত 
ঘপন ও রনউ লাগুয়ারেনয়া রেমানেন্দধ্ি রনউ এোয়াি ঘেেন বতরিি কাজ দ্রুত- গরতধ্ত কিা 
হধ্ে। অ্েননীরতধ্ক আধ্িা গরতেীল কিাি জনে, িাষ্ট্র ডাউনধ্েধ্ে কম  িধ্চ নোয়নধ্োগে রেেেুৎ এি 
েসাি োড়াধ্না এেং আপধ্েধ্ে নতুন ক্রস-ঘেে িান্সরমেন কোেল রনমনাধ্ণি সাধ্ে উৎপােন 
োড়াধ্নাি কাজ কিধ্ে; কানাডা ঘেধ্ক রনউ ইয়কন  রসটিধ্ত একটি পাওয়াি কোেল ত্বিারিত কিা 
হধ্ে এেং নোয়নধ্োগে জ্বালারন সেে োড়ান হধ্ে।  
  
গভননি আধ্িা ঘ াষণা রেধ্য়ধ্েন ঘে, রনউ ইয়কন  রসটিধ্ত রনম্ন আধ্য়ি এেং সং োল  ুেযান 
এলাকাগুধ্লাধ্ত COVID-19 এি রেস্তাি হ্রাস কিাি জনে সেধ্েি েন্টন ও সরুনযনারিত েধ্চষ্টাি 
ঘ াষণা রেধ্য়ধ্েন ঘেধ্হতু এধ্েি মাধ্ে COVID-19 ভাইিাস সেধ্চধ্য় ঘেরে েভাে ঘফলধ্ে, এেং ো 
েরতরেন নতুন কধ্ি আধ্িা ঘেেী সং োয় আক্রাধ্েি হাি ঘে া রেধ্ত চধ্লধ্ে। এই েধ্চষ্টা রনউ ইয়কন  
েহিধ্ক পুনিায় শুরু কিাি জনে েধ্য়াজনীয় সাতটি ঘমরিে পূিণ কিধ্ত সাহােে কিধ্ে।  
  
"আমিা COVID-19 মহামারিি পাতা উল্টাধ্ত শুরু কধ্িরে এেং আমিা েইুটি রেষয়ধ্ক এরগধ্য় 
রনধ্য় োরি- পুনিায়  ুধ্ল ঘেওয়া পেনধ্েিণ কিরে এেং পুনিায়  ুধ্ল ঘেওয়াধ্ক ঘেগোন 
কিরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা সািা ঘেে জধু্ড় োয় েরতটি অ্ঞ্চধ্ল ঘ ালা শুরু  
কিরে-আমাধ্েি একটি ডোেধ্োডন  আধ্ে ঘে াধ্ন েরতটি রনউ ইয়ধ্কন ি োরসন্দাগণ েরত রেন 
আক্রাধ্েি সং ো ঘে ধ্ত পাধ্িন এেং আমাধ্েি আঞ্চরলক কধ্রাল গ্রুপ সং ো এেং তেে অ্যেয়ন 
কিধ্ত পাধ্ি। পুনিায় চাল ুকিাি েরক্রয়া চলধ্ত োকধ্ল আমাধ্েি পুনিায় োরয়ত্ব রনধ্ত হধ্ে ঘে, 
অ্েননীরতধ্ক শুযু রফধ্ি আনধ্ল চলধ্ে না, রকন্তু এো ঘেন আধ্গি ঘচধ্য় আধ্িা ভাধ্লা ও েরক্তোলী 
হয় তা ঘ য়াধ্ল িা ধ্ত হধ্ে।"  
  
পরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 1,072 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্েি  েনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেে জধু্ড় ঘমাে রনরিত আক্রাধ্েি সং ো 363,836-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাে 363,836 
জন েেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ে সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভৌগরলক অ্েিান রনম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবত্িাচক  র্তু্র্ ইবত্িাচক  
Albany  1,793  2  

Allegany  44  0  

Broome  522  3  

Cattaraugus  81  0  

Cayuga  78  1  

Chautauqua  77  2  

Chemung  136  0  

Chenango  123  4  



 

 

Clinton  95  0  

Columbia  373  1  

Cortland  39  0  

Delaware  77  0  

Dutchess  3,834  9  

Erie  5,753  53  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  196  0  

Genesee  193  1  

Greene  225  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  103  0  

Jefferson  72  0  

Lewis  20  1  

Livingston  118  3  

Madison  303  0  

Monroe  2,762  29  

Montgomery  80  1  

Nassau  39,974  67  

Niagara  965  10  

NYC  199,301  570  

Oneida  917  12  

Onondaga  2,012  31  

Ontario  195  10  

Orange  10,277  33  

Orleans  208  3  

Oswego  104  0  

Otsego  69  0  

Putnam  1,222  8  

Rensselaer  466  1  

Rockland  13,019  23  

Saratoga  463  2  

Schenectady  668  4  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. Lawrence  197  0  



 

 

Steuben  240  0  

Suffolk  39,199  109  

Sullivan  1,338  14  

Tioga  122  0  

Tompkins  154  0  

Ulster  1,638  6  

Warren  251  0  

Washington  228  0  

Wayne  110  1  

Westchester  33,107  58  

Wyoming  82  0  

Yates  37  0  
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