
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা মহামাবর শুরু হওয়ার পর থেম্বক COVID-19 পরীক্ষার ফলাফম্বলর সিনবর্ম্ন 
আক্রাম্বের েতাাংে থ াষণা কম্বরর্  

  
22 জরু্ পরু্রায় থ ালার বিতীয় পর্নাম্বয় প্রম্বিম্বের পম্বে বর্উ ইয়কন  বসটি ট্র্োম্বক আম্বে তা থ াষণা 

কম্বরর্  
  

23 জরু্ পরু্রায় থ ালার তৃতীয় ধাম্বপ প্রম্বিম্বের জর্ে বমড-হাডসর্ ভোবল ট্র্োম্বক এিাং 24 জরু্ লাং 
আইলোন্ড পরু্রায় থ ালার তৃতীয় পর্নাম্বয় প্রম্বিম্বের ট্র্োম্বক আম্বে তা থ াষণা কম্বরর্  

  
গভর্নর স্বাস্থ্ে থসিা বর্ম্বয়াগকতন াম্বের বর্ম্বয়াগকতন া লঙ্ঘম্বর্র অবভম্বর্াগ করার জর্ে কমীম্বের 

জবরমার্া করম্বত বর্ম্বষধ কম্বর আইম্বর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

DFS থভাক্তাম্বের বির্ামূম্বলে থক্রবডট বরম্বপাটন  প্রোর্ এিাং থর্বতিাচক থভাক্তা থক্রবডট বরম্বপাটিন াং 
কমাম্বত সাহার্ে করম্বত থক্রবডট বরম্বপাটিন াং এম্বজবির সাম্বে চুবক্ত অজন র্ কম্বরম্বে  

  
মহামাবর শুরু হওয়ার পর থেম্বক গভর্নর মৃতুের সিনবর্ম্ন সাং ো থ াষণা কম্বরর্  

  
বর্উ ইয়কন  থেম্বট আরও 567 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - র্া থেটিোপী 33টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাে থরাগীসহ থমাট আক্রাম্বের সাং োম্বক 385,142-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে মহামাররটি শুরু হওয়ার পর ঘেমক ঘেট 
গতকাল COVID-19 পরীক্ষায় আক্রামের সর্নরর্ম্ন শতাাংমশ ঘপ ৌঁমেমে। গতকাল রর্উ ইয়কন  ঘেমট 
অ্র্ুরিত 59,341টি পরীক্ষার মমযয মাত্র 567 জর্ র্া এক শতাাংমশরও কম আক্রাে রেল।  
  
এোড়াও গভর্নর 22 জরু্ ঘসামর্ার রর্উ ইয়কন  রসটি পুর্রায় ঘ ালার রিতীয় পেনাময় প্রমর্শ করার 
পমে র্লর্ৎ োকার কোও ঘ াষণা কমরর্। র্তন মার্ ঘেটার উপর রভরি কমর 23 জরু্ পুর্রায় 
ঘ ালার তৃতীয় পেনাময় প্রমর্মশর জর্য রমে-হােসর্ ভযারল ট্র্যামক আমে এর্াং 24 জরু্ লাং আইলযান্ড 
পুর্রায় ঘ ালার তৃতীয় পেনায় প্রমর্মশর ট্র্যামক আমে তা ঘ াষণা কমরর্। ঘেমটর পুর্রায় ঘ ালার 
রিতীয় পেনাময়র পররকল্পর্ার র্যর্সারয়ক রর্মদন রশকা এ ামর্ পাওয়া োমর্ এর্াং তৃতীয় পেনাময়র জর্য 
রর্মদন রশকা এ ামর্ পাওয়া োমর্।  

https://forward.ny.gov/phase-two-industries
https://forward.ny.gov/phase-three-industries


 

 

  
এোড়াও গভর্নর কুওমমা আইর্ (S.8397-A/A.10326-A)-এ স্বাক্ষর কমরমের্ োমত স্বাস্থ্য ঘসর্া 
রর্ময়াগকতন ারা রর্ময়াগকতন ামদর রর্ময়াগকতন া লঙ্ঘমর্র অ্রভমোগ করার জর্য কমীমদর শারি প্রদার্ 
করমত রর্মষয কমরর্। এই র্তুর্ আইর্ রিরকৎসকমদর র্ৃহির সুরক্ষা প্রদার্ করমর্ এর্াং কমনমক্ষমত্র 
তামদর কামজর পররমর্শ এর্াং কমনিারী র্া ঘরাগীর রর্রাপিা সম্পমকন  আমরা স্বাযীর্ভামর্ কো র্লার 
অ্র্ুমরত ঘদমর্।  
  
"রর্উ ইয়কন  রসটি আজ ঘসামর্ার রিতীয় পেনাময় প্রমর্শ করমত োমে এর্াং রমে -হােসর্ ভযারল 
এর্াং লাং আইলযান্ড আগামী সপ্তামহ তৃতীয় পেনাময় প্রমর্শ করমত োমে। এটা সর্ার জর্য এক ঘসট 
রর্য়ম এর্াং তারা ঘেমটর সর্ জায়গায় কাজ কমরমে কারণ রর্উ ইয়কন র্াসীরা তামদর কামজর জর্য 
দায়ী।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ে র্ ঘেট জমুড় আমরা ঘর্রশ কমর র্যর্সা পুর্রায়  লুমত শুরু 
কমর, ত র্ ঘদাকামর্র মারলক, কমনিারী এর্াং স্থ্ার্ীয় সরকারসহ সর্াইমক এই ভাইরামসর র্তুর্ 
রর্িার প্ররতমরাময সহায়তার জর্য তামদর দারয়ত্ব পালর্ করমত হমর্ এর্াং কাজ করমত হমর্। রর্উ 
ইয়কন র্াসীরা এই ভাইরাসমক পরারজত করমত কাজ করার জর্য একটি অ্রর্শ্বাসয কাজ কমরমে এর্াং 
আমামদর অ্র্শযই স্মাটন  োকমত হমর্ োমত আমরা আমামদর ঘে অ্গ্রগরত কমররে তা মুমে র্া 
ঘেলমত পারর।"  
  
বসম্বর্টর বডম্বয়র্ থজ. সাবভম্বর্া িম্বলর্, "আরম আর্রিত ঘে গভর্নর কুওমমা এই রর্মল স্বাক্ষর করার 
জর্য দ্রুত পদমক্ষপ রর্ময়মের্, রর্মশষ কমর আমরা ে র্ আর্ারও ঘ ালার কাজ িারলময় োরে। 
কমীমদর একটি অ্রর্রাপদ পররমর্মশ কাজ করা উরিত র্য় ঘেমহতু আমরা মহামারর ঘেমক ঘর্ররময় 
এমসরে, রর্মশষ কমর স্বাস্থ্যমসর্া ঘক্ষমত্র। আমামদর রর্রিত করমত হমর্ ঘে সকল সুরক্ষা র্যরিমদরমক 
ঘদওয়া হমর্ েরদ তারা অ্রর্রাপদ ওয়াকন সাইমট অ্যালামন র্াজায় োমত আক্রাে সাং যাগুমলা র্যযর্তম 
রা া হয়।"  
  
অোম্বসমব্লী সেসে থকরাইি থরম্বয়স িম্বলম্বের্, "ঘহলে ঘকয়ার হুইমসল ঘলায়ার ঘপ্রামটকশর্ রর্ল 
(Healthcare Whistleblower Protection Bill) এর জর্য লড়াইময় ঘর্তৃত্ব ঘদওয়া আমার জর্য 
একটি অ্তযে গমর্নর রর্ষয়। COVID সাযারণ রর্পজ্জর্ক পরররস্থ্রতর এক ঝলক ঘদর ময়মে ো 
আমরা সরর্রাহকারীরা  রু্ ভামলা কমরই জারর্। আমামদর ঘরাগীমদর জীর্র্ এমর্রক আমামদর 
রর্মজমদর ক্ষরত করা রক্ষা করা স্বাস্থ্য ঘসর্া কমীমদর কতন র্য। আমরা শপে গ্রহণ করর এর্াং ঘকার্ 
ক্ষরত র্া করার শপে করর। এই সুরক্ষাগুরলমক শরিশালী করার মাযযমম আমরা অ্রর্রাপদ কামজর 
পররমর্শ এর্াং ঘরাগীমদর েমের মামর্র রর্রুমে কো র্লার অ্রযকার সীমার্ে র্া কমর সকল 
রিরকৎসা কমী, ঘরাগী ও দশনর্ােীমদর কলযাণ রর্রিত করর।"  
  
এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে রর্উ ইয়কন  ঘেট রেপাটন মমন্ট অ্র্ রের্ারিয়াল সারভন মসস (New 
York State Department of Financial Service) রর্উ ইয়মকন র ঘক্ররেট ররমপাটিন াং রশমল্পর সামে 
একটি িুরিমত ঘপ ৌঁমেমে োমত রর্উ ইয়মকন র ঘভািামদর ঘক্ররেট ররমপাটন গুরলমত অ্মে রিক ঘর্রতর্ািক 
প্রভার্ এড়ামত COVID-19-এর কারমণ সৃষ্ট সমসযার মুম ামুর  হমত হমর্।। DFS রর্উ ইয়কন  ঘেট 



 

 

রর্য়রিত আরেনক প্ররতিার্গুমলামক ঋমণর তেয এমর্ভামর্ সরর্রাহ করার আহ্বার্ জারর্ময়মে ো 
ঘভািামদর উপর ঘর্রতর্ািক প্রভার্ করমময় ঘদয়।  
  
থক্রবডট বরম্বপাটিন াং এম্বজবিগুম্বলা করম্বি:  

• 2020 সামলর র্মভম্বর মামসর মমযয প্ররত মামস একটি কমর রর্র্ামযমলয ঘক্ররেট ররমপাটন  প্রদার্ 
করুর্;  

• আরেনক প্ররতিার্গুমলামক এমর্ পেরত সম্পমকন  অ্র্রহত করুর্ ো প্ররতিার্গুরলমক হাররময় 
োওয়া র্া অ্রর্য়রিত 
 
 অ্েন প্রদামর্র মাযযমম ঘভািামদর ঘক্ররেট ইরতহাস এর্াং ঘক্ররেট ঘকামরর উপর প্রভার্ 
কমামত পামর;  

• ঘেোমরল কমরার্াভাইরাস এইে, রররলে এর্াং ইমকার্রমক রসরকউররটি (Coronavirus Aid, 
Relief, and Economic Security, CARES) আইমর্র অ্যীমর্ তামদর ঘক্ররেট ররমপাটিন াং 
র্াযযর্াযকতা সম্পমকন  আরেনক প্ররতিার্গুমলামক অ্র্রহত করুর্, ো ঘভািামদর জর্য ত্রাণ 
প্রদার্ কমর; এর্াং  

• ঘক্ররেট ররমপাটিন াং সম্পমকন  আরেনক প্ররতিার্গুরলর সামে ঘোগামোগ করুর্ ো CARES 
অ্যামের প্রময়াজর্ীয়তা ঘমমর্ র্াও হমত পামর।  

  
গভর্নর ঘ াষণা করমের্ ঘে মহামাররটি শুরু হওয়ার পর ঘেমক ঘেট সর্নরর্ম্ন মৃতুযর সাং যায় 
ঘপ ৌঁমেমে। গতকাল রর্উ ইয়মকন  সমতমরা জর্ র্যরি COVID-19 এ আক্রাে হময় মারা ঘগমের্, ো 
মাত্র আট সপ্তাহ আমগ 800 জমর্র ঘরকেন  সাং যক মৃতুযর ঘিময় অ্মর্ক কম।  
  
গত রতর্ রদমর্ প্ররতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রাে শতাাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  থসামিার  মঙ্গলিার  
New York City  1.30%  1.20%  1.20%  
Capital Region  0.70%  0.70%  0.30%  

Central New York  1.30%  1.40%  1.10%  
Finger Lakes  0.40%  0.60%  0.60%  
Long Island  0.90%  1.00%  0.70%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  0.90%  
Mohawk Valley  0.70%  1.40%  0.60%  
North Country  0.00%  0.20%  0.30%  
Southern Tier  0.50%  0.20%  0.10%  

Western New York  1.40%  1.00%  1.00%  



 

 

  
গভর্নর আরও 567টি র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সাং যা রর্রিত কমরমের্, োর 
মাযযমম রর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড় আক্রাে ঘরাগীর সর্নমমাট সাং যা হমলা 385,142 জর্। ঘমাট 
385,142 জর্ র্যরি োরা ভাইরামসর জর্য রর্রিতভামর্ সর্াি হময়মের্, তামদর ঘভ গরলক অ্র্স্থ্ার্ 
রর্ম্নরূপ:  

  
কাউবি  থমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,029  3  
Allegany  55  0  
Broome  657  1  
Cattaraugus  109  2  
Cayuga  106  0  
Chautauqua  108  0  
Chemung  138  0  
Chenango  139  0  
Clinton  99  0  
Columbia  442  0  
Cortland  42  0  
Delaware  89  1  
Dutchess  4,077  2  
Erie  6,882  30  
Essex  40  0  
Franklin  25  0  
Fulton  236  0  
Genesee  216  3  
Greene  252  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  128  0  
Jefferson  82  1  
Lewis  21  1  
Livingston  123  0  
Madison  338  2  
Monroe  3,418  16  



 

 

Montgomery  104  0  
Nassau  41,320  30  
Niagara  1,177  6  
NYC  210,941  350  
Oneida  1,307  6  
Onondaga  2,558  13  
Ontario  234  0  
Orange  10,599  19  
Orleans  270  2  
Oswego  139  0  
Otsego  82  1  
Putnam  1,294  2  
Rensselaer  515  1  
Rockland  13,467  7  
Saratoga  523  1  
Schenectady  737  2  
Schoharie  55  1  
Schuyler  12  0  
Seneca  64  0  
St. Lawrence  215  0  
Steuben  257  0  
Suffolk  40,770  32  
Sullivan  1,433  0  
Tioga  140  0  
Tompkins  173  0  
Ulster  1,744  2  
Warren  257  0  
Washington  243  0  
Wayne  137  3  
Westchester  34,385  27  
Wyoming  93  0  
Yates  40  0  
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