
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলম্বে থাকা COVID-19 অবেমারীর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা অপবরহার্ন পবরম্বেিা প্রদার্কারী 
সরকারী কমনচাবরম্বদর োম্বদর জীিম্বর্র ঝুুঁ বক বর্ম্বে কাজ করার জর্ে র্ুক্তরাষ্ট্র প্রোসর্ম্বক 

অবেবরক্ত অথন প্রদার্ করার আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্  
  

হহলথ হকোর পবরম্বেিা সম্প্রসাবরে করম্বে এিং বর্উইেকন  বসটি আিাসর্ কেতন পম্বের 
(NYCHA)আিাবসকম্বদর পরীোর জর্ে হরবি হরসপন্ডারম্বদর সাম্বথ র্েুর্ অংেীদারীত্ব শুরু করা 

হম্বেম্বে  
  

সরকাবর হাউবজং কইবমউবর্টিগুবলম্বক হেট 500,000 কাপম্বের মাস্ক এিং 10,000 গোলম্বর্র হিবে 
হোন্ড সোবর্টাইজার প্রদার্ করম্বি  

  
হেট একিার এই বর্শ্চল অিস্থা হথম্বক হিবরম্বে এম্বল িাউর্ম্বেট বর্উইেম্বকন  বসম্বেমগুবলর উন্নবে 

করম্বে বরইম্বমবজং বর্উইেকন  টাস্ক হ াসন তেবরর কথা হ ােণা কম্বরম্বের্  
  

হর্ সমস্ত বেোথীম্বদর োম্বদর বরং হসবমোর হকাসনওোকন  সম্পণূন করার জর্ে প্রম্বোজর্ োম্বদর 
জর্ে হেট ইউবর্ভাবসনটি অ  বর্উইেকন  বসম্বেম (SUNY) 8,800 এরও হিবে লোপটপ এিং 

হরামিুক বিেরণ করার কথা হ ােণা কম্বরম্বের্  
  
বর্উ ইেকন  হেম্বট আম্বরা 4,726টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বশ্চে কম্বর - র্া রাজেিোপী হমাট 

আরাম্বের সংখ্োম্বক 247,512-হে বর্ম্বে আম্বস; 40 কাউবিম্বে র্েুর্ হকস  
  
  
চলতে থাকা COVID-19 অতেমারীর মতযে, গভর্নর অোনু্ড্র এম.কুওতমা আজ অপতরহার্ন পতরতেবা 
প্রদার্কারী সরকারী কমনচাতর র্ারা ঝুুঁ তকর সামতর্র সাতরতে আতের্ োতদর জর্ে র্ুক্তরাষ্ট্র প্রশাসর্তক 
50 শোাংশ ববার্াস প্রদার্ করার প্রস্তাব বরতেতের্ অথননর্তেক এবাং র্ীতে গতবেণা বকতের (Center 
for Economic and Policy Research) প্রদত্ত েথে অর্ুর্ায়ী, সামতর্র সাতরতে বথতক কাজ করা 
কমীতদর মতযে 41 শোাংশ অতেোঙ্গ। বসইসকল সামতর্র সাতরর কমীতদর মতযে, 45 শোাংশ সরকাতর 
পতরবহর্ কমী, 57 শোাংশ তবতডাং পতরস্কার পতরতেবা প্রদার্কারী কমী এবাং 40 শোাংশ স্বাস্থ্েতসবা 
কমী অতেোঙ্গ। বেতলভাতর এবাং তশশু পতরচর্না পতরতেবাগুতলতেও অতেোঙ্গ মার্ুতেরা সামঞ্জসেহীর্ভাতব 
প্রতেতর্তযত্ব করতের্, এবাং সামতর্র সাতরর কমনচাতরতদর প্রায় এক েৃেীয়াাংশ সদসে তর্ম্ন-আতয়র 
পতরবারবতগনর।  



 

 

  
বসইসাতথ গভর্নর কুওতমা আতরা ব ােণা কতরতের্ বর্, COVID-19 বরাগ তর্ণনয় পরীক্ষা সহ বহলথ 
বকয়ার সাতভন সতক তর্উইয়কন  তসটি সরকাতর আবাসতর্র আবাতসকতদর আতে তর্তয় আসতে, বেট, বরতে 
বরসপর্োতসনর (Ready Responders) সাতথ একটি র্েুর্ অাংশীদারীত্ব শুরু করতে। এই উতদোতগ 
বেট, প্রতেতর্তয বেগ তমকস, প্রতেতর্তয হাতকম বজফতরস, অোটতর্ন বজর্াতরল বলটিটিয়া বজমস, 
অোতসমব্লী তিকার কালন বহতে এবাং ব্রঙ্কস বতরা বপ্রতসতেন্ট রুতবর্ তেয়াজ জতুর্য়তরর সাতথও 
অাংশীদারীত্ব করতব। ব্রঙ্কতস হাইতব্রজ হাউতজস, ইতের্ওয়াড হাউতজস, ওয়াতশাংটর্ হাউতজস এবাং অোনু্ড্র 
জোকসর্ হাউতজস; কুইতে কুইেতব্রজ হাউতজস এবাং তব্রভুটন  হাউতজস; এবাং ব্রুকতলতর্ বরে ফার্ন 
হাউতজস এবাং হোতমল হাউতজস সহ তর্উইয়কন  তসটি জতুে তবতভন্ন স্থ্াতর্ এই সপ্তাতহ একটি প্রারতিক 
পরীক্ষামূলক কমনসূতচ আরি হতব।  
  
গভর্নর আতরা ব ােণা কতরতের্ বর্ বেট, সরকাতর আবাসর্ কইতমউতর্টিগুতলতক 500,000 কাপতের 
মাস্ক এবাং 10,000 গোলর্ হোন্ড সোতর্টাইজার বর্াগার্ বদতব।  
  
বসইসাতথ, বেট একবার এই তর্শ্চল অবস্থ্া বথতক ববতরতয় এতল োউর্তেট তর্উইয়তকন  তসতেমগুতলর 
উন্নতে করতে, গভর্নর, তরইতমতজাং তর্উইয়কন  টাস্ক বফাসন (Reimagine NY Task Force) তেতরর 
কথাও ব ােণা কতরতের্। টাস্ক বফাসনটি বেট এবাং তর্উইয়কন  তসটি বময়র তবল তে ব্লাতসও, 
ওতয়ষ্টতচোর কাউতি এতিতকউটিভ জজন  লোটিমার, র্াসাউ কাউতন্ট এতিতকউটিভ ল্রা কুরার্ এবাং 
সাতফাক কাউতন্ট এতিতকউটিভ তেভ ববলর্ দ্বারা পতরচাতলে হতব এবাং অর্োর্ে স্থ্ার্ীয় তর্বনাতচে 
কমনকেন া এবাং পতরবহর্ তবতশেজ্ঞতদর তর্তয় গঠিে হতব।  
  
COVID-19 স্বাস্থ্ে সম্পতকন ে সাংকতটর মতযে বর্ সমস্ত তশক্ষাথী বেন মাতর্ োতদর তরাং বসতমোর 
বকাসনওয়াকন  সমূ্পণন করতের্ এবাং র্াতদর প্রতয়াজর্ আতে োতদর জর্ে বেট ইউতর্ভাতসনটি অফ 
তর্উইয়কন  তসতেম (SUNY) 8,800 এরও ববতশ লোপটপ এবাং বরামবুক তবেরণ করতে বতলও 
গভর্নর ব ােণা কতরতের্। বর্তহেু বেট ইউতর্ভাতসনটি অফ তর্উইয়কন  তসতেম (SUNY) এবাং 
কোম্পাসগুতল মাচন  মাতস তেসটোে লাতর্নাং এ পতরবতেন ে হওয়ার পতরকল্পর্া করা শুরু কতরতে, SUNY 
এর তসতেম পতরচালর্াকারীগণ, তশক্ষাথীতদর প্রর্ুতক্তগে প্রতয়াজর্ীয়ো অর্ুমার্ করতে 64টি 
কোম্পাতসর সবগুতলতে এবাং কতলজগুতলতে সমীক্ষা কতরতে, এবাং বসই সমীক্ষার পর্নতবক্ষণ অর্রু্ায়ী 
লোপটপ বা বরামবকুগুতল প্রদার্ করতে। তরতমাট লাতর্নাং চলার সাতথ সাতথ SUNY প্রর্ুতক্তগে 
প্রতয়াজর্ীয়ো মতর্টর ও পূরণ করতব।  
  
"অপতরহার্নে পতরতেবার সাতথ র্ুক্ত সরকাতর কচন াতরবনৃ্দ হতলর্ বসই সামতর্র সাতরর তসতর্ক র্ারা 
প্রতেতদর্ আমাতদর এই সাংকট বথতক উদ্ধার করার জর্ে লোই করতের্, এবাং আমাতদর অবশেই 
তর্তশ্চে করতে হতব বর্র্ োতদর এই প্রতচষ্টা এবাং স্বাথনেোগ উপর্ুক্তভাতব স্বীকৃতে পায়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সাংকট এের্ও কাতটতর্, এবাং র্েতদর্ এই কমীবৃন্দ কাজ করতে থাকতবর্ এবাং 
তর্তজতদর ভাইরাতসর সাংিতশন রােতবর্, োতদর র্থার্থভাতব ক্ষতেপূরণ তদতে হতব। জীবতর্র ঝুুঁ তক 
তর্তয় কাজ করার জর্ে আতম র্ুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসর্তক এই সামতর্র সাতরর তসতর্কতদর অতেতরক্ত 



 

 

পাতরশ্রতমক এবাং 50 শোাংশ ববার্াস বদওয়ার আহ্বার্ জার্াতি কারণ এই সাংকতটর সমতয় োরাই 
আসল র্ায়ক।"  
  
পতরতশতে, গভর্নর আরও 4,726 টি র্তভল কতরার্াভাইরাস আরাতির  টর্া তর্তশ্চে কতরতের্, র্া 
তর্উ ইয়কন  বেট জতুে বমাট তর্তশ্চে আরাতির সাংেো 247,512 এ তর্তয় এতসতে। বমাট 247,512 
জর্ বেতক্ত র্ারা ভাইরাতসর জর্ে তর্তশ্চেভাতব সর্াক্ত হতয়তের্, োতদর বভৌগতলক অবস্থ্ার্ তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  হমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  687  5  

Allegany  30  0  

Broome  199  7  

Cattaraugus  34  0  

Cayuga  36  0  

Chautauqua  25  0  

Chemung  73  0  

Chenango  78  0  

Clinton  51  2  

Columbia  111  4  

Cortland  25  0  

Delaware  49  0  

Dutchess  2,284  44  

Erie  2,109  39  

Essex  20  2  

Franklin  13  0  

Fulton  27  0  

Genesee  119  2  

Greene  86  1  

Hamilton  3  0  

Herkimer  49  0  

Jefferson  54  0  

Lewis  9  1  

Livingston  39  0  

Madison  106  0  

Monroe  1,054  22  

Montgomery  35  0  

Nassau  30,677  664  

Niagara  255  9  

NYC  136,806  2,370  



 

 

Oneida  279  4  

Onondaga  509  11  

Ontario  71  1  

Orange  6,482  103  

Orleans  46  0  

Oswego  48  1  

Otsego  49  1  

Putnam  599  7  

Rensselaer  177  4  

Rockland  9,457  93  

Saratoga  254  3  

Schenectady  269  1  

Schoharie  20  0  

Schuyler  7  1  

Seneca  18  0  

St. Lawrence  110  5  

Steuben  167  0  

Suffolk  27,662  774  

Sullivan  544  7  

Tioga  37  2  

Tompkins  119  2  

Ulster  877  23  

Warren  101  5  

Washington  65  2  

Wayne  50  0  

Westchester  24,306  503  

Wyoming  36  0  

Yates  10  1  

  
  

###  
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