
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা পরীক্ষার জর্ে টেবটিং সরিরাহ করম্বে 
সাপ্লাই টচইম্বর্র টেডারাল সমন্বম্বের আহ্বার্ জার্ার্  

  
কার্নবর্িনাহী আম্বেে বর্উ ইেকন িাসীম্বক েরূ টেম্বক বিিাম্বহর অর্ুমবে প্রোর্ কম্বরর্  

  
টরইম্বেরােস বিপার্টন সার্ র্োের্াল গভর্নরস অোম্বসাবসম্বেের্ টেম্বক 500 বিবলের্ মাবকন র্ ডলার 

টেডারাল এইম্বড ট াষণা কম্বর  
  
বর্উ ইেকন  টেম্বে আম্বরা 7,090 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রান্ত ো বর্বিে কম্বর - র্া টেেিোপী 
টমাে আক্রাম্বন্তর সিংখ্োম্বক 236,732-টে বর্ম্বে আম্বস; 46 কাউবিম্বে র্েুর্ টরাগী ের্াক্ত হে  

  
  
চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ পিীক্ষাি জনে টেরটিং 
সিবিাহ কিধ্ে সাপ্লাই টচইন এি টেডািাল সমন্বধ্েি আহ্বান জানান যাধ্ে টেেগুরল পুনিাে কাজ 
শুরু কিধ্ে পাধ্ি। পিীক্ষাি সিঞ্জামগুরল বেন মাধ্ন টবসিকারি পিীক্ষাগাি সিঞ্জাম প্রস্তুেকািক দ্বািা 
তেরি কিা হধ্ে - মারকন ন যুক্তিাধ্ে 30টি বৃহৎ রনমনাো প্ররেষ্ঠান িধ্েধ্ে - এবিং এই রনমনাো 
প্ররেষ্ঠানগুরল টোে লোধ্ব পিীক্ষাি সিঞ্জামগুরল রবরি কধ্ি, যািা পধ্ি টসগুরল হাসপাোল এবিং 
জনসাযািধ্েি কাধ্ে রবরি কধ্ি। একটি টেে সম্পাদন কিাি জনে, স্থানীে লোব এি রিএধ্জন্ট 
রহধ্সধ্ব পরিরচে প্রধ্োজনীে টেরেিং িাসােরনক থাকধ্ে হধ্ব এবিং রবরভন্ন প্রস্তুেকািী প্ররেষ্ঠাধ্নি 
পিীক্ষাি জনে রবরভন্ন রিএধ্জন্ট িধ্েধ্ে। টেে রনউ ইেধ্কন ি শীর্ন 50 লোবধ্ক োধ্দি পিীক্ষাি 
আউেপুে রদ্বগুে কিাি জনে কী প্রধ্োজন ো জানধ্ে টচধ্েরেল এবিং সকল প্ররেষ্ঠাধ্নি পধ্ক্ষ বলা 
হধ্েরেল োধ্দি আধ্িা রিএধ্জন্ট প্রধ্োজন।  
  
গভননি একটি রনবনাহী আধ্দশও জারি কিধ্েন যা রনউ ইেধ্কন ি অ্রযবারসধ্দিধ্ক দিূবেীভাধ্ব রববাধ্হি 
লাইধ্সন্স টপধ্ে অ্নুমরে টদে এবিং ক্লাকন ধ্দি রভরডও কনোধ্িধ্ন্সি মাযেধ্ম অ্নুষ্ঠান সম্পাদন অ্নুমরে 
টদে, যা বেন মান আইধ্নি অ্যীধ্ন রনরর্দ্ধ কিা হধ্েধ্ে। COVID-19 মহামারিি েধ্ল অ্ধ্নক রববাহ 
বুেধ্িা সামরেকভাধ্ব বন্ধ হধ্েধ্ে, বেন মান স্বাস্থে জরুরি সমধ্ে রনউ ইেকন  অ্রযবারসধ্দিধ্ক রববাধ্হি 
লাইধ্সন্স টপধ্ে বাযা টদে; রনবনাহী আধ্দধ্শ সামরেকভাধ্ব আইধ্নি এমন একটি রবযান স্থরগে কিা 
হধ্ব যাি েধ্ল মানুর্ বেরক্তগেভাধ্ব সাক্ষাৎ কধ্ি।  
  



 

 

গভননি কুওধ্মা নোশনাল গভননিস অ্োধ্সারসধ্েশন (National Governors Association) টথধ্ক 
টেডাধ্িল সিকাধ্িি জনে আনধ্িরেকধ্েড এইধ্ড অ্থননীরেধ্ক রস্থরেশীল কিধ্ে এবিং টেেগুরলধ্ক 
পুনিাে চালু কিাি কাযন সম্পাদধ্ন সহােো কিধ্ে টেেধ্ক 500 রবরলেন মারকন ন ডলাি প্রদাধ্নি 
জনে রদ্বপক্ষীে আহ্বান পনুবনেক্ত কধ্িন। টেডাধ্িল কধ্িানাভাইিাস এইড, রিরলে, অ্োন্ড ইধ্কানরমক 
রসরকউরিটি (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES) অ্োক্ট সহ এই 
সঙ্কধ্েি সুিাহা কিধ্ে টকন্দ্রীে সিকাি রেনটি রবল পাশ কধ্িধ্ে, যাি মধ্যে িাধ্জেি িাজধ্স্বি 
খামরে পূিে কিাি জনে একটিধ্েও অ্থনােধ্নি বেবস্থা রেল না।  
  
"টেরেিং এে গুরুত্বপূেন টকন? টেরেিং হধ্ে আপরন কীভাধ্ব সিংিমধ্েি হাি মরনেি কধ্িন ো 
পিীক্ষা কিা এবিং আমিা ভাইিাধ্স আিান্ত টলাকধ্দি কীভাধ্ব খুুঁধ্জ পাই এবিং োধ্দি সম্পকন  শনাক্ত 
করি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "চোধ্লঞ্জ হধ্লা টেল পযনন্ত টেরেিং আনা। আমিা রনউ ইেধ্কন ি শীর্ন 
50টি লোবধ্ক োধ্দি পিীক্ষাি আউেপুে রদ্বগুে কিাি জনে কী প্রধ্োজন ো জানধ্ে টচধ্েরেলাম 
এবিং সকধ্ল একই কথা বধ্লরেল টয োধ্দি আধ্িা রিএধ্জন্ট প্রধ্োজন। আমাধ্দি টেডাধ্িল 
সিকাধ্িি দিকাি সাপ্লাই টচইন েত্ত্বাবযান কিা এবিং লোবগুরলধ্ে যা প্রধ্োজন ো টপধ্ে সহােো 
কিা।"  
  
পরিধ্শধ্র্, গভননি আিও 7,090 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাধ্সি আিান্ত ো রনরিে কধ্িধ্েন, যা 
রনউ ইেকন  টেেজধু্ে টমাে রনরিে আিাধ্ন্তি সিংখো 236,732-টে টপ ুঁোে। টমাে 236,732 জন 
বেরক্ত যািা ভাইিাধ্সি জনে রনরিেভাধ্ব সনাক্ত হধ্েধ্েন, োধ্দি টভ গরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  টমাে ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  648  29  

Allegany  30  1  

Broome  186  8  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  72  1  

Chenango  77  1  

Clinton  48  1  

Columbia  105  4  

Cortland  25  0  

Delaware  49  1  

Dutchess  2,201  59  

Erie  1,997  68  

Essex  16  1  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  



 

 

Genesee  87  4  

Greene  82  5  

Hamilton  3  0  

Herkimer  47  1  

Jefferson  50  0  

Lewis  8  0  

Livingston  37  3  

Madison  105  0  

Monroe  1,008  33  

Montgomery  34  1  

Nassau  29,180  641  

Niagara  234  7  

NYC  131,263  3,911  

Oneida  268  7  

Onondaga  492  9  

Ontario  69  2  

Orange  6,266  182  

Orleans  41  7  

Oswego  45  0  

Otsego  47  3  

Putnam  582  4  

Rensselaer  164  14  

Rockland  9,171  184  

Saratoga  244  8  

Schenectady  259  9  

Schoharie  20  0  

Schuyler  6  0  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  98  2  

Steuben  160  6  

Suffolk  26,143  1,108  

Sullivan  524  19  

Tioga  32  2  

Tompkins  117  0  

Ulster  820  32  

Warren  94  3  

Washington  52  4  

Wayne  49  0  



 

 

Westchester  23,179  703  

Wyoming  36  1  

Yates  9  1  
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