
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ পদম্বেম্বপর আইর্ জাবর করম্বলর্, যা অর্ুযায়ী সেই েকল ফ্রন্টলাইর্ েরকারী 
কমীম্বদর পবরিাম্বরর জর্ে মৃতুে েম্পবকন ত েুবিধািলী প্রদার্ করা হম্বি যারা COVID-19 এ আক্রান্ত 

হম্বয় প্রাণ হাবরম্বয়ম্বের্।  
  

আগামী 8ই জরু্ সেম্বক েহরটি সেজ 1 পরু্রায় চাল ুকরার জর্ে প্রস্তুত হওয়ার পাোপাবে - NYC 
হটস্পটগুবলম্বত রাজে 10 টি অবতবরক্ত পরীেম্বণর োইট সযাগ করম্বি - প্রধার্ত বর্ম্ন আয় এিং 

েংখ্োলঘু েম্প্রদায়গুবলম্বত  
  

বর্উ ইয়কন  সেম্বট আম্বরা 1,376 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের ঘটর্া বর্বিত কম্বর - যা সেটিোপী 45 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর ঘটর্ােহ সমাট আক্রাম্বন্তর েংখ্োম্বক 369,660-সত বর্ম্বয় আম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  COVID-19 মহামারীর সামে লডাই কমর প্রাণ হারামর্া 
ফ্রন্টলাইর্ কমীমের পনরবামরর জর্য মৃতু্য সম্পনকন ত্ সুনবধাবলী প্রোমর্র র্তু্র্ পেমেমপর আইর্ 
স্বাের করমলর্। এই নবল, S.8427/A.10528, সসই সকল রাজয এবং স্থার্ীয় সরকারী কমনচারীমের 
পনরবামরর জর্য COVID-19 মৃতু্য সম্পনকন ত্ সনুবধাবলী প্রনত্নিত্ কমর, যারা এই জর্স্বামস্থযর জরুরী 
অ্বস্থার প্রনত্নিয়ায় ফ্রন্টলাইমর্ নিমলর্।  
  
এিাডাও গভর্নর স াষণা করমলর্ সয নর্উ ইয়কন  রাজয 10 টি অ্নত্নরক্ত পরীেমণর সাইট খুলমব - 
প্রনত্টি নজপ সকামের জর্য একটি — নর্উ ইয়কন  শহমরর COVID হটস্পটগুনলমত্। আগামী 8ই জরু্ 
সেমক সেজ 1 পুর্রায় খুমল সেওয়ার নেমক এনগময় যাওয়ার সামে, প্রধার্ত্ নর্ম্ন আয় এবং সংখযাল ু 
সম্প্রোময়র মমধয অ্বনস্থত্ শহমরর হটস্পটগুনলমত্ ভাইরাস নর্য়ন্ত্রণ করা একটি শীষনস্থার্ীয় 
অ্গ্রানধকার। ব্রঙ্কমস িয়টি পরীেমণর সাইট োকমব, নত্র্টি হমব ব্রুকনলমর্ এবং একটি োকমব 
কুইমে।  
  
এিাডাও গভর্নর কুওমমা জার্ামলর্ সয নর্উ ইয়কন  রাজয রাজধার্ী অ্ঞ্চল এবং পনিম নর্উ ইয়মকন  
এই ভাইরামসর নবরুমে লডাই করার অ্গ্রগনত্ পযনমবেণ করা চানলময় যামে, যা আগামী সপ্তামহ 
সেজ 1-এর েইু সপ্তামহর মমধয সপ ৌঁমি যামব।  
  
"এই র্তু্র্ আইর্ সসই সকল রাজয ও স্থার্ীয় সরকামরর ফ্রন্টলাইর্ কমীমের পনরবারমক মৃতু্য 
সম্পনকন ত্ সুনবধাবলী প্রোর্ করমব যারা COVID-19 এ আিান্ত হময় মারা সগমির্ এবং আমামের 



 

 

জর্য জীবর্ নেময়মির্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপর্ামের ধর্যবাে জার্ামত্, এবং আপর্ামের 
সম্মার্ জ্ঞাপর্ করমত্, এবং আমরা আপর্ামের মমর্ সরমখনি ত্া জার্ামত্ র্যুর্যত্ম আমরা এই করমত্ 
পানর। আগামী নেমর্ আপর্ামের পনরবারমক সমেনর্ করার জর্য আমরা োকব। এবং ত্ামের 
পনরবারমক আমরা বনল, আমরা আপর্ামের ধর্যবাে জার্াই, আমরা আপর্ার েনত্র জর্য েুুঃনখত্, 
এবং আমরা আপর্ামের পামশ সসইভামবই োকব সযভামব আপর্ার কামির মার্ুষটি আমামের পামশ 
নিল।"  
  
বেম্বর্ম্বটর েংখ্োগবরষ্ঠ সর্তা অোবন্ড্রয়া েুয়াটন -কাবজন্স িম্বলর্, "আনম নসমর্টর গউর্ারমেসমক 
ধর্যবাে জার্ামত্ চাই ত্ার নর্িা এবং কম ার পনরশ্রমমর জর্য, যামত্ এই গুরুত্বপূণন নবলটি পাস করা 
যায়। এই ভয়াবহ সরাগ সেমক আমামের সবাইমক রো করার সময় অ্মর্ক সাহসী পুরুষ এবং 
র্ারীরা চূডান্ত আত্মত্যাগ কমরমির্। এই নবলটি ত্ামের স্মৃনত্র প্রনত্ সম্মার্ জ্ঞাপর্ কমর এবং 
ভনবষযমত্ ত্ামের পনরবামরর সেসযমের সেখামশার্া করা হয় ত্া নর্নিত্ কমর।"  
  
পবরষম্বদর বস্পকার কালন বহবে িম্বলর্, "এই মহামারীর সময় জমুড আমামের সপ র ফ্রন্টলাইর্ কমীরা 
নেমর্র পর নের্ কাজ কমর সগমির্ যামত্ ত্ামের সঙ্গী নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্রাপমে নর্মজর  মর 
োকমত্ পামরর্। ত্ারা অ্র্যমের সসবা করার জর্য নর্মজমের স্বাস্থয এবং কলযামণর ঝুৌঁ নক নর্ময়মির্, 
এবং আমরা ত্ামের সসবার প্রনত্ সম্মার্ জ্ঞাপর্ করার জর্য নর্নিত্ করব সযর্ ত্ামের পনরবার 
সঠিক প্রাপয সনুবধাবলী পায়। এই পনত্ত্ র্ায়কমের সম্মার্ ও মযনাোর সমঙ্গ আচরণ করা হয় ত্া 
নর্নিত্ করমত্ অ্ক্লান্ত লডাইময়র জর্য আনম আমার সহকমী অ্যামসম্বলী সেসয অ্যামবটমক ধর্যবাে 
জার্াই।"  
  
বেম্বর্টর অোনু্ড্র গাউর্ার্ন ে িম্বলর্, "এটা উপযুক্ত সয আমরা এই আইর্ সমমমানরয়াল নেবমসর পমরই 
পাশ কমরনি, এমর্ একনের্ যখর্ আমরা ত্ামের সম্মার্ কনর যারা সেমশর জর্য জীবর্ নেময়মির্। 
সয সকল অ্ত্যাবশযক শ্রনমকমের আমরা COVID-19 এর কামি হানরময়নি, ত্ারা নর্মজর জীবর্ 
নেময়মির্ এক অ্র্যরকম যমুে – এক ভয়ঙ্কর ভাইরামসর নবরুমে যুমে। ত্ামের পনরবার এক ভয়াবহ 
েনত্র সম্মুখীর্ হময়মি এবং আমামের কাযনকলামপর সুবামে ত্ামের পাওর্া সনুবধা সপমত্ মাঝ পমে 
অ্মপো করমত্ হমব র্া। আনম গভর্নর কুওমমা-সক ধর্যবাে জার্াই এই নবষময় ত্ার সমেনমর্র জর্য 
এবং এই দের্নির্ র্ায়কমের পনরবামরর জর্য ত্রাণ প্রোর্ করমত্ এটি আইমর্ স্বাের করার এত্ 
দ্রুত্ পেমেপ সর্ওয়ার জর্য।"  
  
অোম্বেেলী েদেে বপটার অোম্বিট িম্বলর্, "সযখামর্ অ্মর্ক নর্ময়াগোত্ারা অ্সুস্থত্ার ঝুৌঁ নক সেমক 
শ্রনমকমের রো করমত্ সটনলকনমউট করার বযবস্থা করমির্, সসখামর্ জরুরী নচনকৎসা কমী, 
অ্নিনর্বনাপক কমী, পুনলশ কমনকত্ন া, সযানর্মটশর্ কমী, ট্রার্নজট কমী এবং ত্ামের মমত্া আমরা 
অ্মর্ক শ্রনমকরা প্রনত্নের্ কাজ কমর যামের্। আর ত্াৌঁমের এই পনরমষবার জর্য অ্মর্কমকই চরম 
মূলয নেমত্ হময়মি। এই আইর্ নর্নিত্ কমর সয ত্ামের পনরবার সযর্ ত্ামের অ্কল্পর্ীয় েনত্র জর্য 
প্রাপয সুনবধাবলী পায়।"  
  



 

 

পনরমশমষ, গভর্নর আরও 1,376 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরাস আিামন্তর  টর্া নর্নিত্ কমরমির্, যা 
নর্উ ইয়কন  সেট জমুড সমাট নর্নিত্ আিামন্তর সংখযা 369,660-সত্ নর্ময় এমসমি। সমাট 369,660 
জর্ বযনক্ত যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিত্ভামব সর্াক্ত হময়মির্, ত্ামের সভ গনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  সমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,843  9  

Allegany  45  0  

Broome  561  4  

Cattaraugus  87  1  

Cayuga  90  1  

Chautauqua  83  1  

Chemung  137  0  

Chenango  132  2  

Clinton  95  0  

Columbia  383  1  

Cortland  41  2  

Delaware  79  0  

Dutchess  3,899  12  

Erie  6,014  79  

Essex  36  0  

Franklin  22  1  

Fulton  207  1  

Genesee  200  1  

Greene  238  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  107  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  118  0  

Madison  311  1  

Monroe  2,909  49  

Montgomery  89  5  

Nassau  40,307  81  

Niagara  1,020  12  

NYC  202,751  752  

Oneida  1,006  18  

Onondaga  2,133  41  

Ontario  206  1  

Orange  10,389  28  

Orleans  228  12  

Oswego  108  0  



 

 

Otsego  71  0  

Putnam  1,248  7  

Rensselaer  486  8  

Rockland  13,128  28  

Saratoga  477  4  

Schenectady  686  6  

Schoharie  50  1  

Schuyler  11  0  

Seneca  58  1  

St. Lawrence  202  0  

Steuben  241  0  

Suffolk  39,532  87  

Sullivan  1,375  11  

Tioga  128  2  

Tompkins  161  4  

Ulster  1,678  15  

Warren  255  1  

Washington  235  3  

Wayne  113  0  

Westchester  33,429  80  

Wyoming  84  2  

Yates  39  0  

  
###  
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