
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/10/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবর এর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে বর্উ ইেকন  ঘেম্বে 
অোবিিবি পরীক্ষার প্রবিো শুরু করা হম্বে, ো অর্নর্ীবিম্বক পরু্রাে গবিেীল করার ঘক্ষম্বে 

িাৎপেনপণূন  
  

গভর্নর এম্বক্ষম্বে ঘেিাম্বরল সরকাম্বরর সাম্বর্ পণূন অংেীিার হওোর প্রস্তাি ঘিে ঘের্ িোপক হাম্বর 
পরীক্ষা প্রসাম্বর ঘেম্বের ঘে অিোহি প্রম্বচষ্টা গভর্নর িার অংে হম্বি পাম্বর; আঞ্চবলকভাম্বি 

পরীক্ষার অংেীিাবরত্ব তিবর করম্বি বর্উ ইেকন  কাম্বর্বিকাে এিং বর্উ জাবসনর সাম্বর্ অংেীিার 
হম্বি  

  
SNAP-এ বর্িবিি 700,000 এর ঘিবে বর্ম্ন আম্বের পবরিাম্বরর জর্ে 200 বমবলের্ মাবকন র্ 

িলাম্বরর জরুবর খািে সহােিা ঘ াষণা করা হম্বেম্বে  
  

গভর্নর একটি COVID-19 বহম্বরাজ কম্বের্ম্বসের্ োন্ড গঠর্ করম্বি কংম্বেসর্াল প্রবিবর্বযম্বির 
সাম্বর্ কাজ করম্বের্  

  
ঘিসরকাবর খাম্বির সম্বে র্িুর্ অংেীিাবরত্ব ঘ াষণা কম্বর ফ্রিলাইর্বচবকৎসা কমীম্বির বির্ামূম্বলে 

আিাসর্ প্রিাম্বর্র ঘ াষণা ঘিওো হম্বেম্বে  
  

'বর্উ ইেকন  োে' বভবিও প্রকাে করা হম্বেম্বে ঘেখাম্বর্ ঘিখাম্বর্া হম্বে বকভাম্বি বর্উ ইেম্বকন র 
অবযিাবসরা িাবিম্বি িাম্বির সমে কাোম্বে এিং কীভাম্বি ঘেে বর্উ ইেম্বকন র সমস্ত সম্প্রিাম্বের 

কাম্বে লাইে-ঘসবভং ঘে ঘহাম িািন া ঘপ ৌঁোম্বর্ার চলমার্ প্রম্বচষ্টা অিোহি ঘরম্বখম্বে- 
বভবিওটি এখাম্বর্ পাওো োম্বি  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বে আরও 10,575 জর্ কম্বরার্াভাইরাস আিান্ত িেবির সংখো বর্বিি করা হম্বেম্বে 
- ো ঘেেিোপী ঘমাে আিাম্বন্তর সংখো 170,512-ঘি ঘপ ৌঁম্বেম্বে এিং 54টি কাউবিম্বি র্িুর্ভাম্বি 

আিাম্বন্তর  ের্া  ম্বেম্বে  
  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা রিধ্েধ্েন রনউ ইের্ন  
ঘেট অ্োরিবরি পিীক্ষাি প্ররিো শুরু র্িধ্ে যাধ্ে, যা অ্র্ননীরেধ্র্ পনুিাে চালু র্িাি ঘয 
ঘর্ান পরির্ল্পনাি মূল উপািান। বেন মাধ্ন ঘেট অ্োরিবরি পিীক্ষাি মধ্যে 300 টিি পিীক্ষা 

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

পরিচালনা র্িধ্ে এবং আগামী শুিবাধ্িি মধ্যে প্ররে রিন 1,000 এবং পধ্িি সপ্তাধ্হি মধ্যে 
2,000 এি উপি পিীক্ষা পরিচালনা র্িাি উপি নজি রিধ্ে। ঘেধ্ট বোপর্ভাধ্ব পিীক্ষাি 
র্াযনিম পরিচালনাি জনে ঘেধ্টি অ্বোহে প্রধ্চষ্টাি অ্ংশ রহধ্সধ্ব গভননি এই গুরুত্বপূণন র্াধ্জ 
ঘেিাধ্িল সির্াধ্িি সধ্ে পূণন অ্ংশীিারিধ্ত্বি প্রস্তাব ঘিন। এিই মধ্যে, গভননি ঘ াষণা র্ধ্িধ্েন ঘয, 
রনউ ইের্ন , র্াধ্নর্টির্াট এবং রনউ জারসন সরিরলেভাধ্ব পিীক্ষাি এর্টি আঞ্চরলর্ অ্ংশীিারিত্ব 
গধ্ে েুলধ্ব ঘযন এই ঘেটগুরলধ্ে বারসন্দাধ্িি জনে গণ হাধ্ি পিীক্ষা শুরু র্িা যাে।  
  
গভননি কুওধ্মা আধ্িা 200 রমরলেন জরুরি খািে সহােো প্রিাধ্নি ঘ াষণা র্ধ্িন, যা সমূ্পির্ 
পুরষ্ট সহােো ঘপ্রাগ্রাধ্ম নরর্ভুক্ত 700,000-এি ঘবরশ রনম্ন আধ্েি পরিবাি সহধ্জ লাভ র্িধ্ে 
পািধ্ব। যািা সারিধ্মি রনউরিশন অ্োরসেোন্স ঘপ্রাগ্রাম (Supplemental Nutrition Assistance 
Program, SNAP)-এ োরলর্াভুক্ত হধ্েধ্েন এবং এখনও যািা সধ্বনাচ্চ সুরবযা পাধ্েন না, মাচন  ও 
এরপ্রল মাধ্স োধ্িিধ্র্ এর্টি অ্রেরিক্ত ঘপধ্মি ঘিওো হধ্ব ঘযন োিা পূধ্বনি না পাওো সুরবযা 
এভাধ্ব পুরষধ্ে রনধ্ে সুরবযাপ্রারপ্তি সমপযনাধ্ে আসধ্ে পাধ্ি। এই সমূ্পির্ সুরবযা এরপ্রল মাধ্স ইসুে 
র্িা হধ্ব এবং সিাসরি প্রাপর্ধ্িি র্াধ্ে রবিেমান ইধ্লর্িরনর্ ঘবরনরেট িান্সোি অ্োর্াউধ্ি 
ঘপ ৌঁধ্ে যাধ্ব।  
রনউ ইের্ন  রসটিি বাইধ্িি র্াউরিধ্ে র্ার্া সমূ্পির্ সুরবযাপ্রারপ্তি ঘযাগে পরিবািগুরল 13 এরপ্রল 
ঘর্ধ্র্ জরুরি রভরিধ্ে এই সমূ্পির্ সুরবযা ঘপধ্ে শুরু র্িধ্ব এবং 24 এরপ্রধ্লি মধ্যে সমস্ত ঘযাগে 
পরিবাি এটি ঘপধ্ে যাধ্ব। রনউ ইের্ন  রসটিধ্ে জরুরি সুরবযাগুরল 14 এরপ্রল ঘর্ধ্র্ প্রিান শুরু র্িা 
হধ্ব এবং 25 এরপ্রধ্লি মধ্যে এই প্রিান র্াযনিম সম্পন্ন র্িা হধ্ব। 
  
স্বাস্থ্েধ্সবা এবং অ্নোনে ফ্রিলাইন র্মী এবং োধ্িি পরিবাি যািা COVID-19 দ্বািা আিান্ত 
হধ্েধ্েন োধ্িি সহােো র্িধ্ে গভননি কুওধ্মা এর্টি COVID-19 রহধ্িাজ র্ধ্ম্পনধ্সশন োন্ড 
(Heroes Compensation Fund) গঠন র্িধ্ে রনউ ইেধ্র্ন ি র্ংধ্গ্রস প্ররেরনরযিধ্লি সাধ্র্ র্াজ 
র্িধ্েন।  
  
এর্ই সধ্ে গভননি ফ্রিলাইন রচরর্ৎসর্ধ্িি আবাসন সুরবযা ঘিওোি জনে ঘবসির্ারি খাধ্েি 
অ্ংশীিািধ্িি সধ্ে নেুন অ্ংশীিারিত্ব ঘ াষণা র্ধ্িধ্েন। Airbnb-এি সহ-প্ররেষ্ঠাো এবং প্রযান 
রনবনাহী র্মনর্েন া ব্রাোন ঘচরি ইউরনেন ঘহাধ্টলগুরলধ্ে ফ্রিলাইন র্মীধ্িি রবনা বেধ্ে র্ক্ষ সিবিাহ 
র্িধ্ে 2 রমরলেন মারর্ন ন িলাি প্রিান র্িধ্বন। এই প্রধ্চষ্টাি অ্ংশ রহধ্সধ্ব, 1199SEIU Airbnb-
এি সাধ্র্ অ্ংশীিারিত্ব র্িধ্ে ঘযন হাসপাোল এবং অ্নোনে স্বাস্থ্েধ্সবা র্মীিা যািা ঘেটবোপী 
COVID-19 িধু্যনাগধ্র্ ঘমার্াধ্বলাি জনে সংগ্রাম র্িধ্ে ঘসই সিসেধ্িি আবাসন সুরবযা প্রিান র্িা 
যাে। উপিন্তু, ইিাির্রিধ্নিাল টাইমস িোি (InterContinental Times Square), ইধ্োধ্টল 
(Yotel) এবং হািসন ঘহাধ্টল (Hudson Hotel) ঘেধ্টি বাইধ্ি ঘর্ধ্র্ রনউ ইের্ন  রসটিধ্ে আসা 
স্বাস্থ্ে পরিধ্ষবা র্মীধ্িি জনে অ্রেরিক্ত 800 র্ক্ষ রবনামূধ্লে প্রিান র্িধ্ে, আি এধ্ক্ষধ্ে োিা 
রনউ ইের্ন  রসটিি ঘহাধ্টল অ্োধ্সারসধ্েশন (Hotel Association of New York City), ঘমটলাইে 
(MetLife) এবং রিধ্লধ্টি ঘর্াম্পারনজ (The Related Companies)-এি সহধ্যারগোি মাযেধ্ম 
এই সহােো প্রিান র্িধ্ে।  
  



 

 

গভননি কুওধ্মাি সামারজর্ প্রচাি মাযেধ্মি সধ্চেনো প্রচািণাি অ্ংশ রহধ্সধ্ব, এই ঘেট আজ 
এর্টি রভরিও প্রর্াশ র্ধ্িধ্ে যাধ্ে আমাধ্িি ঘিখাধ্না হধ্ে রনউ ইের্ন বাসীিা ঘেটবোপী পজ 
রবরযরনধ্ষধ্যি আওোে  ধ্ি ঘর্ধ্র্ োিা র্ীভাধ্ব র্ঠিন বাস্তবোি উিাহিণ সৃরষ্ট র্ধ্িধ্ে। ঘেট 
ঘিধ্জানাি রপর্চাধ্সনি সাধ্র্ অ্ংশীিাি হধ্ে র্াজ র্ধ্ি গে রেন সপ্তাহ যধ্ি নগিীধ্ে জীবধ্নি 
চালরচে র্ীরূপ ো চলরচধ্েি মাযেধ্ম ঘোৌঁটাধ্নাি ঘচষ্টা র্ধ্িধ্েন। িে ঘফ্রধ্েি আইর্রনর্ গাধ্ন ঘসট 
র্িা রভরিওটি মহামারিি সমে সেেই "র্ীভাধ্ব এর্টি জীবন বাৌঁচাধ্বন,"  ো েুধ্ল যধ্িধ্ে।  
  
"ের্ে ঘ ৌঁধ্ট ঘিখা ঘগধ্ে, আজ আমিা যা র্রি, ো এখন ঘর্ধ্র্ িইু-রেন রিন সংিমধ্ণি হাি 
রনযনািণ র্িধ্ব, োই আমিা যা র্িরে ো চারলধ্ে ঘযধ্ে হধ্ব র্ািণ এটি র্াজ র্িধ্ে--যরিও 
এটা র্ঠিন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুনিাে সবরর্েু চাল ুর্িাি মূল চারলর্া শরক্ত হল পিীক্ষা-
রনিীক্ষাি হাি বাোধ্না। রনউ ইের্ন  ঘেট পিীক্ষাি উপি ঘবশ ঘজাে রিধ্েধ্ে, এবং আমাধ্িি ঘেট 
লোব এখন অ্োরিবরি পিীক্ষাি র্াযনিম শুরু র্িধ্ে যা খুব দ্রুে এবং মসণৃোি সাধ্র্ েলােল 
প্রিান র্িধ্ব। ঘেট ঘহলর্ রিপাটন ধ্মি বেন মাধ্ন রিধ্ন 300 টি ঘটে র্িধ্ে পাধ্ি এবং আগামী 
শুিবাধ্িি মধ্যে োিা 1,000 ঘটে এবং পধ্িি সপ্তাধ্হ 2,000 ঘটে র্িধ্ে পািধ্ব। এটি িারুণ, 
এবং মধ্ন হধ্ে অ্ধ্নর্, রর্ন্তু 2,000 ঘটে এখনও প্রধ্োজধ্নি েুলনাে সামানে, োিপিও রনউ 
ইের্ন  ঘযভাধ্ব পিীক্ষাি রবষধ্ে উন্নেন র্ধ্িধ্ে োধ্ে আরম গরবনে।"  
  
পরিধ্শধ্ষ, গভননি আিও 10,575টি নধ্ভল র্ধ্িানাভাইিাস আিাধ্ন্তি  টনা রনরিে র্ধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইের্ন  ঘেট জধু্ে ঘমাট রনরিে আিাধ্ন্তি সংখো 170,512-এ রনধ্ে এধ্সধ্ে। ঘমাট 170,512 
জন বেরক্ত যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ব সনাক্ত হধ্েধ্েন, োধ্িি ঘভ গরলর্ অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  
Albany  426  47  
Allegany  26  4  
Broome  112  7  

Cattaraugus  18  1  
Cayuga  27  11  

Chautauqua  20  2  
Chemung  59  0  
Chenango  60  5  
Clinton  43  3  
Columbia  74  4  
Cortland  17  1  
Delaware  39  2  
Dutchess  1,598  105  
Erie  1,409  47  

https://www.youtube.com/watch?v=0a0qoXZK5Qw&feature=youtu.be


 

 

Essex  10  2  
Franklin  11  0  
Fulton  18  3  
Genesee  65  9  
Greene  34  6  
Hamilton  3  0  
Herkimer  36  4  
Jefferson  43  1  
Lewis  6  0  

Livingston  29  3  
Madison  99  8  
Monroe  742  44  

Montgomery  29  1  
Nassau  21,512  1,372  
Niagara  156  10  
NYC  92,384  5,356  
Oneida  172  14  

Onondaga  369  11  
Ontario  51  8  
Orange  4,532  442  
Orleans  24  2  
Oswego  36  0  
Otsego  41  2  
Putnam  487  49  

Rensselaer  91  12  
Rockland  7,122  457  
Saratoga  182  10  

Schenectady  191  24  
Schoharie  12  0  
Schuyler  5  1  
Seneca  15  0  

St. Lawrence  78  2  
Steuben  117  28  



 

 

Suffolk  18,692  1,279  
Sullivan  318  24  
Tioga  18  1  

Tompkins  105  0  
Ulster  530  70  
Warren  43  3  

Washington  26  1  
Wayne  41  2  

Westchester  18,077  1,073  
Wyoming  30  1  
Yates  2  1  

  
###  
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