
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

স্টেট জমু্ব়ে বিম্বষাভ সমাম্বিম্বে উপবিত স্টে কাউম্বক অন্তভুন ক্ত করার জর্ে স্টেট তার COVID-19 
পরীষার মার্দণ্ড সম্প্রসাবরত করম্বে িম্বল জাবর্ম্বেম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
স্ট াষণা কম্বরম্বের্ লুটপাম্বটর ফম্বল ষবতগ্রি বর্উ ইেম্বকন র িেিসাগুবল এিং গ্রাহকম্বদর সহােতা 
করার জর্ে িীমার দাবির সমাধার্ এিং তার প্রদার্ ত্বরাবিত করম্বত জরুবর বিবধ জাবর করম্বি 

বিপাটন ম্বমন্ট অফ ফাইর্াবিোল সাবভন ম্বসস  
  

স্টেট ড্রাইভ-ইর্ এিং ড্রাইভ-থ্রু গ্রাজমু্বেের্ অর্ুষ্ঠাম্বর্র অর্ুমবত বদম্বে  
  

এই গ্রীষ্ম এিং েরৎকালীর্ বেষার্থীম্বদর র্তুর্ স্টকাম্বহাটন ম্বসর জর্ে প্রস্তুবত বহম্বসম্বি আগামী 22স্টে জরু্ 
পমু্বরা স্টেম্বট স্টমবিম্বকল সু্কলগুম্বলা খুলম্বত চম্বলম্বে  

  
বমি-হািসর্ ভোলী, মঙ্গলিার, 9ই জরু্ পরু্রাে স্টখালার বিতীে ধাম্বপ প্রম্বিে করার পম্বর্থ 

বর্ম্বজম্বদর িলিত স্টরম্বখম্বে, এিং লং আইলোন্ড 10ই জরু্ পরু্রাে স্টখালার বিতীে ধাম্বপ প্রম্বিে করার 
পম্বর্থ বর্ম্বজম্বদর িলিত স্টরম্বখম্বে  

  
বর্উ ইেকন  স্টেম্বট আম্বরা 1,048 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো স্টেটিোপী 33 

কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ স্টমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 375,133-স্টত বর্ম্বে আম্বস  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিম়েমের্ ঘে ঘেট জমু়ে সাম্প্রদিক ঘকার্ দিমষামভ অ্ংশ 
দর্মি োও়ো ঘকার্ও িযদিমক অ্ন্তভুন ি করার জর্য COVID-19 পরীষার মার্িণ্ড সম্প্রসাদরি হমে। 
গভর্নর প্রদিিাি সমামিমশ উপদিি ঘে ঘকার্ িযদিমক পরীষা়ে করামি উৎসাদহি কমরমের্। 
COVID-19 এর জর্য ঘকাথা়ে এিং দকভামি পরীষা করামর্া ো়ে িার আরও িথয 
https://coronavirus.health.ny.gov এ পাও়ো োমি।  
  
গভর্নর আমরা ঘ াষণা ঘির্, সুপার েমন সযাদির পরিিী সমম়ে প্রম়োগ করা অ্র্ুরূপ জরুদর ত্রামণর 
উপর দভদি কমর দর্উ ই়েকন   ঘেে্ ট দর়্েদিি িীমা ঘকাম্পাদর্মক প্রম়োজর্ অ্র্েুা়েী লটুপাট ও 
ভাংচুমরর ফমল ষদিগ্রস্ত িযিসা প্রদিষ্ঠার্ ও ঘেিামির সাহােয করার জর্য রামজযর আদথনক পদরমষিা 
দিভাগ জরুদর দিদি জাদর করমি। জরুদর দিদি দ্বারা প্রিার্ করা অ্দিদরি ত্রাণ স্বািয িা দর্রাপিা 
রষা করার জর্য প্রম়োজমর্ ষদিগ্রস্ত সম্পদি অ্দিলমে ঘমরামি করমি, এিং েদি সহ ষদির 

https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

েুদিসঙ্গি প্রমাণ দিম়ে িাদি জমা দিমি হমি, োমি িযিসাগুদলমক একটি িাদি িাম়ের করমি পুদলশ 
দরমপামটন র জর্য অ্মপষা করমি হমি র্া। জরুদর দিদি ঘমািামিক প্রমোজয দিমাকারীমির দ্বারা প্রিি 
একটি দর্রমপষ মিযিিা প্রদে়োর মািযমম দিিাি ঘমটামর্ার জর্য ষুদ্র িযিসা়েী এিং ঘভািামির 
সুমোগ প্রিার্ করা হমি।  
  
গভর্নর কুওমমা আমরা ঘ াষণা ঘির্ ঘে, এ িের দিিযাল়েগুমলামি ড্রাইভ-ইর্ এিং ড্রাইভ-থ্রু 
গ্রাজমু়েশর্ অ্র্ুষ্ঠার্ উিোপমর্র অ্র্ুমদি ঘিও়ো হমি। পরিিী সমম়ে ঘেট সামাদজকভামি িরূত্ব রাখা 
িাদহযক অ্র্ুষ্ঠার্ শুরু করার দিষ়েগুদল পুর্ঃপরীষা করমি।  
  
গভর্নর আমরা ঘ াষণা ঘির্ ঘে, আগামী 22ঘশ জরু্ ঘেট জমু়ে ঘমদিমকল সু্কলগুমলা পরু্রা়ে চালু 
করার অ্র্ুমদি ঘিও়ো হমি, েথােথ সািিার্িা অ্িলের্ কমর, োমি দর্রাপমি এই গ্রীমে এিং 
শরমি দচদকৎসা দিিযার োত্রমির র্িুর্ ঘকামহাটন সমির স্বাগি জার্ামর্ার জর্য প্রস্তুি করা ো়ে।  
   
একই সামথ গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দিশ্বিযাপী জর্স্বািয দিমশজ্ঞমির আঞ্চদলক িথয 
পেনামলাচর্া করার পর, পরু্রা়ে ঘখালার দদ্বিী়ে িামপ প্রমিশ  করার পমথ দমি-হািসর্ ভযালী, 
মঙ্গলিার, 9ই জরু্, এিং লং আইলযাি 10ই জরু্, দর্মজমির িলিি ঘরমখমে।  
  
"এই দিশ্বিযাপী মহামাদরমি আমামির অ্িিার্ সম্পমকন  িাৎষদণক ঘিটা হল পরীষণ, ো আমামির 
এক দ্রুি স্ন্যাপশট প্রিার্ কমর কিগুদল মার্ষু সংোদমি হমলর্ িা সম্পমকন ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামির সংখযা প্রদিদির্ কমমে, দকন্তু এখর্ আমামির কামে হাজার হাজার মার্ষু রম়েমের্ 
োরা রাজয জমু়ে দিমষাভ প্রিশনর্ করদেমলর্ োর ফমল এই ভাইরামসর র্িুর্ প্রসার  টমি পামর। 
আমরা এমর্ সি মার্ুমষর জর্য পরীষার িযিিা করি োরা রাজযিযাপী প্রদিিাি সমামিমশ ঘোগ 
দিম়েদেমলর্ এিং ঘে ঘকার্ িযদিমক িাদ়েত্বশীল হমি এিং পরীষা করামি উৎসাহ ঘিমিা দেদর্ ঘকার্ 
দিমষামভ উপদিি দেমলর্।"  
  
অ্িমশমষ, গভর্নর আরও 1,048টি র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামসর  টর্ার কথাও দর্দিি কমরমের্, 
োর ফমল দর্উ ই়েকন  ঘেট জমু়ে দর্দিি  টর্ার সিনমমাট সংখযা িাাঁ়োল 375,133টি। ঘমাট 
375,133 জর্ িযদি োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিিভামি সর্াি হম়েমের্, িামির ঘভৌগদলক অ্িিার্ 
দর্ম্নরূপ:  
  
কাউবন্ট  স্টমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,930  10  

Allegany  49  0  

Broome  593  4  

Cattaraugus  91  1  

Cayuga  96  0  

Chautauqua  95  6  



 

 

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  400  1  

Cortland  41  0  

Delaware  82  0  

Dutchess  3,962  11  

Erie  6,308  74  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  215  2  

Genesee  205  3  

Greene  241  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  113  0  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  120  0  

Madison  319  0  

Monroe  3,081  33  

Montgomery  96  2  

Nassau  40,713  69  

Niagara  1,085  18  

NYC  205,406  534  

Oneida  1,069  11  

Onondaga  2,295  39  

Ontario  218  3  

Orange  10,471  11  

Orleans  247  1  

Oswego  112  0  

Otsego  73  0  

Putnam  1,268  4  

Rensselaer  495  0  

Rockland  13,280  21  

Saratoga  493  4  

Schenectady  701  0  

Schoharie  51  0  



 

 

Schuyler  12  0  

Seneca  60  0  

St. Lawrence  207  1  

Steuben  245  2  

Suffolk  40,153  91  

Sullivan  1,405  12  

Tioga  133  0  

Tompkins  165  0  

Ulster  1,704  3  

Warren  256  0  

Washington  238  0  

Wayne  121  1  

Westchester  33,767  76  

Wyoming  87  0  

Yates  39  0  

  
  

###  
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