
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ষষ্ঠ অঞ্চল ঘিঞ্চমাম্বকন  
ঘ  ৌঁেম্বে কাল ঘেম্বক  রু্রায় ঘ ালা শুরু করার জর্ে  

  
ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  ঘেন্ট্রাল বর্উইয়কন , র্েন কাবন্ট্র, বিঙ্গার ঘলকে, োউদার্ন টায়ার এিং ঘমাহাক 
ভোবল অঞ্চম্বলর োম্বে ঘোগ বদম্বয়ম্বে, োরা  রু্রায় শুরু করার জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় োতটি ঘমবিক্স 

 রূণ কম্বরম্বে  
  

ইম্বলবিভ প্রবিয়াগুবল  রু্রায় শুরু করার জর্ে রাজে স্বাস্থ্ে দপ্তর এবর কাউবি ঘমবিম্বকল 
ঘেিারম্বক একটি োড় বদম্বয়ম্বের্  

  
র্তুর্ বর্ম্বদন বেকা অর্ুোয়ী র্াবেনং ঘহাম্বমর কমীম্বদর েপ্তাম্বহ দইুিার  রীক্ষা করাম্বর্ার জর্ে োহােে 

করম্বত র্াবেনং ঘহামগুবলম্বত আরও  রীক্ষার িেিস্থ্া প্রণয়ম্বর্র র্তুর্ প্রম্বচষ্টার ঘ াষণা  
  

ভক্ত োড়া  রু্রায় ঘ ালার  বরকল্পর্ার জর্ে প্রযার্ িীড়া দলগুম্বলাম্বক উৎোবহত কম্বর  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বট আম্বরা 1,250 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘস্টটিো ী 44 

কাউবিম্বত র্তুর্ আিাম্বের  টর্ােহ ঘমাট আিাম্বের েং োম্বক 351,371-ঘত বর্ম্বয় আম্বে  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে আজ 
ঘেধ্ক, পরিম রনউ ইয়কন  িাধ্জেি আঞ্চরলক পেনায়ক্রধ্ম পুনিায় ঘ ালাি কাল ঘেধ্ক শুরু প্রেম 
পেনায় শুরু কিাি জনে প্রধ্য়াজন সাতটি ঘমরিধ্েি সব কটি পূিণ কধ্িধ্ে, োি ফধ্ল তািা ঘসন্ট্রাল 
রনউ ইয়কন , নেন কারন্ট্র, রফঙ্গাি ঘলকস, সাউদানন টায়াি এবং ঘমাহক ভোরল অ্ঞ্চধ্লি সাধ্ে সংেুক্ত 
হধ্য়ধ্ে। পরিম রনউ ইয়কন  এ ন িাধ্জেি রনধ্দন রিকা পূিধ্ণি জনে েধ্েষ্ট ঘোগাধ্োগ ঘিসািধ্ক রচরিত 
কধ্িধ্ে, এবং এই ঘিসািধ্দি আজ প্ররিক্ষণ ঘদওয়া হধ্ে ওধ্য়স্টানন রনউ ইয়কন  ঘফজ ওয়াধ্ন প্রধ্বধ্িি 
প্রস্তুরতি জনে, োি মধ্যে আধ্ে রনমনাণকাজ; উত্পাদন এবং পাইকারি সিবিাহ ঘচইন; রিধ্টইধ্লি 
জনে কাবনসাইড রপকাপ এবং ড্রপ-অ্ফ; এবং কৃরষ, বন ও মাে। িাধ্জেি পনুিায় ঘ ালাি 
পরিকল্পনাি জনে বেবসারয়ক রনধ্দনিনা এ াধ্ন পাওয়া োধ্ব। ঘস্টধ্টি ''NY ফিওয়াডন  রিওধ্পরনং'' 
("NY Forward Reopening") এই পরিকল্পনাি একটি রনধ্দন রিকা এ াধ্ন পাওয়া োয়। ঘস্টধ্টি 
রিরজওনাল মরনটরিং ডোিধ্বাডন  এ াধ্ন পাওয়া োয়।  
  

https://forward.ny.gov/industries-reopening-phase
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYForwardReopeningGuide.pdf
https://forward.ny.gov/regional-monitoring-dashboard


 

 

গভননি কুওধ্মা আিও ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে, ইধ্লরিভ প্ররসরডওি শুরু কিাি জনে িাজে স্বাস্থ্ে দপ্তি 
এরি কাউরি ঘমরডধ্কল ঘসিািধ্ক একটি োড় মঞ্জুি কধ্িধ্ে।  
  
নতুন রনধ্দন রিকা অ্নুোয়ী সকল নারসনং ঘহাম এবং প্রাপ্তবয়স্কধ্দি পরিচেনাি ঘকন্দ্রগুরলি সব কমীধ্দি 
সপ্তাধ্হ দবুাি কধ্ি COVID-19 এি জনে পিীক্ষা কিাধ্নাি রনধ্দনি পিূন কিাি জনে নারসনং ঘহাম 
ঘফরসরলটিগুরলধ্ত আধ্িা পিীক্ষাি বেবস্থ্া প্রণয়ধ্নি জনে নতুন প্রধ্চষ্টাি কো ঘ াষণা কধ্িধ্েন 
গভননি। এই ঘফরসরলটিগুরলধ্ত ঘবরি পিীক্ষা কিাধ্নাি জনে লোধ্বি সধ্ঙ্গ নারসনং ঘহাম 
ঘফরসরলটিগুরলধ্ক েুক্ত কিধ্ে িাজে, আি এ ন পেনন্ত লোবগুরল প্ররতরদন অ্ন্তত 35,000 ঘটস্ট 
সংিক্ষণ কধ্িধ্ে শুযু এই উধ্েধ্িে। এ সপ্তাধ্হ নারসনং ঘহাম ঘস্টটগুরলধ্ত 320,000 ঘটস্ট রকট পাঠাধ্ে 
িাজে।  
  
এোড়াও প্রযান ক্রীড়া দলগুধ্লাধ্ক ভক্তধ্দি োড়া পনুিায় ঘ ালাি জনে পরিকল্পনা কিধ্ত উৎসারহত 
কধ্িধ্েন গভননি এবং এই প্রধ্চষ্টায় িাধ্জেি সাহােে প্রদাধ্নি প্রস্তাব ঘদন গভননি।  
  
"এমনরক ঘদধ্িি সধ্বনাচ্চ সং েক ঘকস রনধ্য়ও, রনউ ইয়কন বাসীিা প্রবল একতা এবং অ্নুিাসধ্নি সধ্ঙ্গ 
সাড়া রদধ্য়ধ্েন এবং ভাইিাধ্সি রবস্তাি হ্রাস কিধ্ত এবং বক্রধ্ি া সমতল কিাি জনে এক 
অ্সাযািণ কাজ কধ্িধ্েন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুনিায় ঘ ালা এ ন আমাধ্দি আধ্লাচনাি বড় 
রবষয়, এবং আমিা তেে, রবজ্ঞান এবং পরিসং োধ্নি উপি রভরি কধ্ি এই রসদ্ধান্তগুধ্লা রনরে, 
রকন্তু এ ধ্না আমাধ্দি প্রধ্য়াজন রনউ ইয়কন বাসীিা তাধ্দি দারয়ত্ব পালন করুন োধ্ত রনরিত কিা 
োয় ঘে এই সং োগুরল আবাি ঘবধ্ড় না োয় ে ন অ্ঞ্চল এবং বেবসা-বারণজেগুরল পুনিায় 
ঘ াধ্ল।"  
  
পরিধ্িধ্ষ, গভননি আিও 1,250 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  টনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘস্টট জধু্ড় ঘমাট রনরিত আক্রাধ্ন্তি সং ো 351,371-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাট 351,371 
জন বেরক্ত োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্েন, তাধ্দি ঘভৌগরলক অ্বস্থ্ান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,610  31  

Allegany  44  0  

Broome  423  9  

Cattaraugus  67  2  

Cayuga  65  2  

Chautauqua  49  1  

Chemung  134  0  

Chenango  118  1  

Clinton  94  2  

Columbia  346  6  

Cortland  35  1  



 

 

Delaware  69  0  

Dutchess  3,552  9  

Erie  4,993  39  

Essex  33  0  

Franklin  18  0  

Fulton  182  11  

Genesee  180  0  

Greene  213  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  92  1  

Jefferson  71  0  

Lewis  17  1  

Livingston  110  0  

Madison  258  0  

Monroe  2,303  45  

Montgomery  75  0  

Nassau  39,225  89  

Niagara  818  26  

NYC  193,230  637  

Oneida  772  12  

Onondaga  1,520  19  

Ontario  148  2  

Orange  9,965  22  

Orleans  167  0  

Oswego  84  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,141  5  

Rensselaer  444  5  

Rockland  12,777  19  

Saratoga  434  6  

Schenectady  629  9  

Schoharie  48  1  

Schuyler  10  1  

Seneca  51  0  

St. Lawrence  192  0  

Steuben  235  1  

Suffolk  38,224  107  

Sullivan  1,246  15  



 

 

Tioga  113  0  

Tompkins  141  2  

Ulster  1,557  5  

Warren  234  2  

Washington  219  0  

Wayne  97  1  

Westchester  32,323  99  

Wyoming  79  1  

Yates  25  2  

  
###  
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