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র্ম্বভল কম্বরার্াভাইরাস বিব িং-এ, ভাইরাম্বসর বিস্তার ররাম্বে গভর্নর কুউম্বমা জরুবর অিস্থা জাবর 
কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর আরও 32টি ঘটর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ - যা রেটিোপী রমাট আক্রাম্বের সিংখ্োম্বক 76-এ 

উন্নীত কম্বর  
  

প্রাদভুন াম্বির সাম্বে সম্পবকন ত অবিে মূলেিৃবির িোপাম্বর তদম্বের বর্ম্বদন ের্া বদম্বেম্বের্ - রভাক্তাগণ 
সম্বেহজর্ক মূলেিৃবির িোপাম্বর 1-800-697-1220-এ কল কম্বর অবভম্বযাগ করম্বত পারম্বির্  

  
  
নভেল কভরোনোেোইরোস সম্পর্কি ত এক র্ির্ িং চলোকোভল, গেনির অ্যোনু্ড্র এম. কুউভমো আজ জরুর্র 
অ্বস্থো জোর্র কভরভেন র্নউ ইয়কি ভক আরও দ্রুত এবিং কোর্িকরেোভব েোইরোভসর র্বস্তোর র্নয়ন্ত্রভে 
সহোয়তো করভত। গেনির আরও 32টি ঘটনো র্নর্িত কভরভেন, র্ো স্টেট জভুে স্টমোট আক্রোভের 
সিংখ্যোভক 76-এ উন্নীত কভর।  
  
অ্র্িকন্তু, গেনির র্নউ ইয়কি  স্টেট অ্র্িদপ্তভরর স্টেভটর স্টেোক্তো সুরক্ষো র্বেোগভক (New York 
State Department of State's Consumer Protection Division) র্নভদিশ র্দভয়ভেন স্টর্ নভেল 
কভরোনোেোইরোভসর প্রোদেুি োভবর মোভে স্টেোগয পেয স্টর্মন গৃহস্থোর্লর পর্রচ্ছন্নতোর রসদ ও হোভতর 
জীবোেুনোশভকর অ্নুপভর্োগী মূলয বৃর্ির প্রর্তভবদনগুভলোর তদে শুরু করোর জনয এবিং শুরু কভরভেন 
একটি স্টটোল-মকু্ত হটলোইন - 1-800-697-1220 - র্নউ ইয়কি বোসীভদর সভেহজনক দোম বৃর্ির 
অ্র্েভর্োগ করোর জনয।  
  
"স্টর্ভহতু আমরো প্রভয়োজনীয় সবিভশষ তথ্য সরবরোহ কভর চভলর্ে এবিং স্টলোভকভদর উন্মত্ততোর পর্রবভতি 
সতয ঘটনোর উপভর প্রর্তর্ক্রয়ো জোনোভত উৎসোর্হত করর্ে, স্টসভহতু আর্ম আনষু্ঠোর্নকেোভব জরুর্র 
অ্বস্থো স্টঘোষেো কভরর্ে র্ো আমোভদর অ্র্তর্রক্ত পীর্েত স্থোনীয় স্বোস্থয র্বেোগগুভলোভক সোহোর্য করোর 
জনয র্কেু ক্ষমতো প্রদোন কভর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স্থোনীয় স্বোস্থয র্বেোগগুভলো র্খ্ন স্টলোভকভদর 
র্নরীক্ষে এবিং পৃথ্কীকরে চোর্লভয় র্োভচ্ছ, েোইরোভসর ের্েভয় পরো স্টরোি করভত প্রভয়োজনীয় সমস্ত 
সরঞ্জোম তোভদর অ্রদোন করভত আমোভদর আরও ত্বরোর্িত ক্রয় চুর্ক্ত রভয়ভে। এরই মভিয আমরো 
অ্র্োর্চত মলূযবরৃ্ির সমসযো েণু্ডল কভর চভলর্ে র্ো একটি অ্সুর্বিো র্হসোভব অ্বযোহত রভয়ভে এবিং 
আর্ম বযবসোয়ীভদর সভচতন করভত চোই স্টর্ আপনোরো আপনোভদর লোইভসন্স হোরোভত পোভরন কোরে 
আমরো এই র্বষভয় অ্তযে কভ োর।"  
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এই জরুর্র অ্বস্থোর স্টঘোষেো অ্নুমর্ত স্টদয়, অ্নযোনয র্বষয়সহ:  

• পর্রচ্ছন্নতোর রসদ, হোভতর জীবোেনুোশক এবিং অ্নযোনয প্রভয়োজনীয় সিংস্থোনসমূহ দ্রুত সরবরোহ 
করো  

• স্টরোগ র্নেিভয়র জনয ডোক্তোর এবিং নোসি বযতীত স্টর্োগয স্টপশোদোরভদর অ্নুমর্ত স্টদওয়ো  
• পরীক্ষোর রসদ ও সরঞ্জোমোর্দ দ্রুত সরবরোহ করো  
• কমীভদর দ্রুত র্নর্ুক্ত করো  
• গভবষেোগোভরর স্থোভনর দ্রুত ইজোরো স্টদওয়ো  
• জরুরী র্চর্কৎসো স্টসবো কমীভদর স্টরোগীভদর স্টকবল হোসপোতোল েোেো অ্নয পৃথ্কীকরভের স্থোভন 

পর্রবহভের অ্নুমর্ত স্টদয়ো  
• অ্র্োর্চত মলূযবরৃ্ি এবিং প্রভয়োভগর তদভের সসু্পষ্ট র্ের্ত্ত সরবরোহ করো  

  
আজ র্চর্িত 32টি নতুন ঘটনো র্নউ ইয়কি  র্সটি ও ওভয়েভচেোর এবিং সোরোভটোগো কোউর্িভত 
অ্বর্স্থত। স্টমোট 76 জন বযর্ক্ত র্োরো েোইরোভসর জনয র্নর্িতেোভব সনোক্ত হভয়ভেন, তোভদর 
স্টেৌগর্লক অ্বস্থোন র্নম্নরূপ:  
  
ওভয়েভচেোর: 57  
র্নউ ইয়কি  র্সটি: 11  
নোসোউ: 4  
রকলযোন্ড: 2  
সোরোভটোগো: 2  
  
এেোেোও, স্টেোক্তো সুরক্ষো র্বেোগ (Division of Consumer Protection) একটি অ্নলোইন স্টেোক্তো 
অ্র্েভর্োগ  মিও ততর্র কভরভে, স্টর্খ্োভন র্নউ ইয়কি বোসীরো সভেহজনক দোম র্নিিোরে বো পর্রমোভের 
অ্নুপর্ুক্ত র্বতরে সম্পভকি  উভেগ জোনোভত পোরভবন। অ্র্েভর্োগ দোভয়র করভত ইচ্ছকু গ্রোহকরো র্ের্জট 
করভত পোভরন https://www.dos.ny.gov/consumerprotication/।  
  
সমস্ত র্বশ্বোসভর্োগয অ্র্েভর্োগ র্নউ ইয়কি  স্টেট অ্যোটর্নি স্টজনোভরভলর অ্র্ ভস স্টপ্ররে করো হভব।  
  
গতকোল এক র্ির্ িং-এ, গেনির কুউভমো ভ্রমে বীমোদোনকোরী সিংস্থোসমূহ এবিং ভ্রমে এভজিগে র্নউ 
ইয়ভকি র বোর্সেোভদর এবিং বযবসোয়ীভদর ভ্রমে পর্রকল্পনো করোর সময় কেোভরজ ক্রভয়র সুভর্োগ স্টদভব 
বভল স্টঘোষেো কভরর্েভলন র্ো তোভদর কভরোনোেোইরোস র্ডর্জজ 2019 (COVID-19) সম্পর্কি ত 
কোরেসমূহ সহ, স্টর্ স্টকোনও কোরভে ভ্রমে বোর্তল করোর সুভর্োগ স্টদয়।  
  
আর্থ্িক পর্রভষবো অ্র্িদপ্তর (Department of Financial Services, DFS) র্নভদি র্শকো জোর্র কভরভে 
র্নউ ইয়কি  স্টেভট এই জোতীয় নীর্তগুভলো উপলেয নয় বভল DFS'র স্টেোক্তোভদর অ্র্েভর্োগ পোওয়োর 
পভর ভ্রমে এভজি এবিং ভ্রমে বীমোদোনকোরীভদর এই িরভের কেোভরজ সরবরোহ করোর এখ্র্তয়োর দোন 

https://www.governor.ny.gov/news/no-202-declaring-disaster-emergency-state-new-york
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কভর। এই নতুন পদভক্ষপটি র্নউ ইয়ভকি র বযবসো এবিং বোর্সেোভদর আশ্বোস প্রদোভনর জনয নকশো করো 
হভয়ভে র্োরো পর্রকল্পনো করভত চোইভেন এমন স্থোভন ভ্রমভের র্ো COVID-19-এর কোরভে ভ্রমে 
উপভদভশর বর্হেূি ত।  
  
েয়টি তবর্শ্বক এবিং জোতীয় বীমো সিংস্থো ভ্রমেকোরীভদর "কযোভন্সল  র এর্ন র্রজন" কেোভরজ সরবরোহ 
করভত সম্মত হভয়ভে, র্োর মভিয আভে: আর্লয়োঞ্জ (Allianz), নযোশনওয়োইড (Nationwide), েোর 
ইনভডমর্নটি (Starr Indemnity), বোকি শোয়োর (Berkshire), ক্রোম অ্যোন্ড  েি োর (Crum & 
Forster), এবিং জরু্রখ্ (Zurich)।  
  
DFS র্নউ ইয়কি  স্টেভট ভ্রমে বীমোদোনকোরীভদর তোভদর নীর্তগুর্ল র্কভনভে এমন বযর্ক্ত এবিং 
বযবসোভয়র কোভে সর্ক্রয়েোভব স্টর্োগোভর্োগ করোর জনয র্নভদিশনো র্দভয়র্েল র্ক অ্েেূি ক্ত আভে তো 
জোনোভনোর জনয।  
  
অ্নুর্লর্প পেুন DFS বীমো র্নভদি র্শকো পভের।  
  

###  
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