
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা িেিসা প্রবিষ্ঠাম্বর্ মাস্ক িা মুখ-আিরণ র্া 
পরা িেবিম্বের প্রম্বিে বর্বিদ্ধ করার জর্ে বর্িনাহী আম্বেে জাবর কম্বরম্বের্  

  
মাস্ক পরার, টেবটিং এিিং সামাবজক েরূম্বের গুরুম্বের উপর ট াগাম্ব াগ এিিং বেক্ষাম্বক প্রচার 

করার জর্ে টরাবজ টপম্বরস এিিং বিস রক এর সাম্বে অিংেীোর হম্বেম্বের্  
  

ট ািণা করা হম্বেম্বে ট  আজ বর্উ ইেকন  েহম্বরর কঠির্ভাম্বি আিান্ত এলাকাে টটে 1 বমবলের্ 
মাস্ক বিিরণ করম্বি  

  
ট ািণা করা হম্বেম্বে ট , MTAসািওম্বে গাবি এিিং িু ফ্োবসবলটিম্বজর মম্বযের COVID-19 হিো 

করম্বি UV লাইে প্র ুবি িেিহারম্বরর সূচর্া করম্বি  
  

বর্উ ইেকন  টটম্বে আরও 1,768 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিি করা হম্বেম্বে -  া টটেিোপী 
টমাে আিাম্বন্তর সিংখোম্বক 366,733-এ বর্ম্বে এম্বসম্বে; 42টি কাউবিম্বি র্িুর্ আিাম্বন্তর  ের্া 

পাওো টগম্বে  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ একটি রনর্নাহী আধ্েশ জারি 
কধ্িধ্েন, যািা মাস্ক র্া মুখ-আর্িণ পিধ্র্ন না র্ের্সা প্ররিষ্ঠান এমন র্েরিি প্ররিষ্ঠাধ্ন প্রধ্র্শ 
রনরিদ্ধ কিাি জনে অ্নুধ্মােন লাভ কিধ্র্। রনর্নাহী আধ্েধ্শ রনউ ইয়ধ্কন ি র্ারসন্দাধ্ক িক্ষা ও 
সংক্রমধ্ণি রর্স্তাি মন্থি কিাি জনে স্টেধ্েি চলমান প্রধ্চষ্টাি প্ররিফলন হধ্য়ধ্ে  
  
গভননি কুওধ্মা স্টিারজ স্টপধ্িস এর্ং রক্রস িক-এি সাধ্ে একটি অ্ংশীোরিধ্েি কো স্ট ািণা 
কধ্িধ্েন, যািা রনউ ইয়কন  স্টেধ্েি সাধ্ে স্টযাগাধ্যাগ িক্ষা ও িাধ্েি রশক্ষা রেধ্ি সাহাযে কিধ্র্ন 
যাধ্ি িািা মাস্ক পিাি ও সামারজক েিূধ্েি গুরুে স্টর্াধ্ে এর্ং স্টেধ্ে স্টেরেং ও স্বাস্থ্েধ্সর্াি 
সহজলভেিা সম্পধ্কন  জানধ্ি পাধ্ি।  
  
গভননি আিও স্ট ািণা কধ্িধ্েন স্টয আজ রনউ ইয়কন  শহধ্িি কঠিনভাধ্র্ আক্রান্ত এলাকায় রনউ 
ইয়কন  স্টেে 1 রমরলয়ন মাস্ক রর্িিণ কিধ্র্। ইধ্িামধ্যে স্টেে রনউ ইয়কন  শহি জধু্ে 8 রমরলয়ধ্নি 
স্টর্রশ মাস্ক রর্িিণ কধ্িধ্ে, যাি মধ্যে িধ্য়ধ্ে রনউ ইয়কন  রসটি হাউরজং অ্েরিটি (New York 



 

 

City Housing Authority, NYCHA) উন্নয়ন প্রকধ্ে, ফুড র্োংক, রগজন া ও গৃহহীনধ্েি আশ্রয়ধ্কন্দ্র। 
রনউ ইয়কন  স্টেে সািা স্টেধ্ে একটি র্োপক স্টেরেং স্টনেওয়াকন  র্জায় স্টিধ্খধ্ে, যাি মধ্যে রনউ 
ইয়কন  রসটিধ্ি 225টিিও স্টর্রশ স্থ্ান িধ্য়ধ্ে। রনউ ইয়ধ্কন ি র্োপক পিীক্ষা-রনিীক্ষা কাযনক্রধ্মি ফধ্ল 
— স্টেে র্িন মাধ্ন প্ররিরেন েশ হাজাি পিীক্ষা পরিচালনা কধ্ি োধ্ক — এখন সিকাধ্িি অ্রিরিি 
িসে ও অ্নোনে সাহাযে স্টকাধ্না কঠিনভাধ্র্ সংক্ররমি এলাকাধ্ি প্রধ্য়াজন িা রচরিি কিধ্ি 
পািধ্র্ন।  
  
গভননি আিও স্ট ািণা কধ্িন স্টয, সার্ওধ্য় গারে ও কু্র সুরর্যায় COVID-19 হিোি জনে 
মহানগি পরির্হন কিৃন পক্ষ (Metropolitan Transportation Authority, MTA) প্রমারণি অ্রিধ্র্গুনী 
(Ultraviolet, UV) লাইে প্রযুরি র্ের্হাধ্িি সূচনা কিধ্র্ন। MTA র্িন মাধ্ন প্ররিরেন স্টেন পরিষ্কাি 
ও জীর্াণুমুি কিধ্ে।  
  
"আরম মাস্ক সম্পধ্কন  এই র্ািন াটি প্রচাি কিাি জনে কাজ কিরে স্টয স্টসগুধ্লা কিো কাযনকি। 
এগুধ্লা অ্রর্শ্বাসেভাধ্র্ কাযনকি, এগুধ্লা োরুণভাধ্র্ কাযনকি। এর্ং আমিা পার্রলক স্টসটিংস, 
পার্রলক োন্সধ্পাধ্েন শন, ইিোরেি স্টক্ষধ্ে এগুধ্লাি র্ের্হাি র্াযেিামূলক কধ্িরে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "রকন্তু আমিা যখন স্টোকান এর্ং র্ের্সাি জায়গা খুধ্ল স্টেওয়াি কো র্লরে, আমিা 
স্টোকান মারলকধ্েি র্লাি অ্রযকাি রেরি, আপরন যরে মাস্ক না পধ্ি োধ্কন, িাহধ্ল আপরন 
আসধ্ি পািধ্র্ন না। স্টসই স্টোকান মারলধ্কি রনধ্জধ্েি িক্ষা কিাি অ্রযকাি আধ্ে। ঐ স্টোধ্ি 
মারলধ্কি অ্নে পৃষ্ঠধ্পািকধ্েি িক্ষা কিাি অ্রযকািও িাি িধ্য়ধ্ে। মাস্ক পিধ্ি চান না, ঠিক 
আধ্ে। রকন্তু যরে ঐ স্টোকাধ্নি মারলক আপনাধ্ক না চায়, িাহধ্ল আপনাি ঐ স্টোধ্ি প্রধ্র্ধ্শি 
স্টকাধ্না অ্রযকাি স্টনই।"  
  
পরিধ্শধ্ি, গভননি আিও 1,768 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিি কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইয়কন  স্টেে জধু্ে স্টমাে রনরিি আক্রাধ্ন্তি সংখো 366,733-স্টি রনধ্য় এধ্সধ্ে। স্টমাে 
366,733 জন র্েরি যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিিভাধ্র্ সনাি হধ্য়ধ্েন, িাধ্েি স্টভৌগরলক 
অ্র্স্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  টমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  1,814  18  
Allegany  45  0  
Broome  545  17  

Cattaraugus  85  3  
Cayuga  84  4  

Chautauqua  81  3  
Chemung  136  0  
Chenango  126  1  
Clinton  95  0  



 

 

Columbia  380  0  
Cortland  39  0  
Delaware  78  0  
Dutchess  3,867  20  
Erie  5,886  76  
Essex  36  0  
Franklin  20  0  
Fulton  200  2  
Genesee  197  2  
Greene  236  5  
Hamilton  5  0  
Herkimer  106  1  
Jefferson  72  0  
Lewis  20  0  

Livingston  118  0  
Madison  310  0  
Monroe  2,824  33  

Montgomery  82  0  
Nassau  40,140  106  
Niagara  984  12  
NYC  201,051  1,083  
Oneida  959  30  

Onondaga  2054  21  
Ontario  201  3  
Orange  10,325  33  
Orleans  212  2  
Oswego  107  2  
Otsego  70  1  
Putnam  1,236  9  

Rensselaer  469  3  
Rockland  13,076  29  
Saratoga  468  3  

Schenectady  676  3  
Schoharie  49  0  
Schuyler  11  0  
Seneca  56  1  



 

 

St. Lawrence  201  1  
Steuben  241  0  
Suffolk  39,359  101  
Sullivan  1,351  11  
Tioga  126  2  

Tompkins  156  1  
Ulster  1,658  13  
Warren  253  1  

Washington  231  3  
Wayne  112  2  

Westchester  33,293  107  
Wyoming  82  0  
Yates  39  0  
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