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চলমার্ COVID-19 মহামাবরর মম্বযে গভর্নর কুওম্বমা চতুর্ন অঞ্চল বিঞ্চমাকন  15 বম পরু্রায় চালু 
করার ব াষণা কম্বরম্বের্  

  
র্র্ন কাউবি বিঙ্গার বলক, সাউদার্ন টায়ার ও বমাহাক ভোবল অঞ্চম্বল ব াগ বদয়,  া প্রম্বয়াজর্ 

অর্ু ায়ী সাতটি বমবিক্স পরূণ, কম্বর NYS অর্ পজ অর্ন ারগুবলর পম্বর পরু্রায় ব ালা শুরু করম্বত 
 ার বময়াদ 15 বম বেষ হম্বি  

  
আঞ্চবলক মবর্টবরিং র্োেম্বিার্ন  প্রবতটি অঞ্চল চাল ুকরম্বত কতটি বমবিক্স পরূণ কম্বরম্বে তাম্বদ াম্বে 

ব গুম্বলা তা এ াম্বর্ পাওয়া  াম্বি  
  

NYS এর 2,750 পবুলে সদসেম্বদর অোবিিবর্ পরীক্ষার সমীক্ষার িলািল বদ ায় ব  3.1 
েতািংম্বের মম্বযে COVID-19 অোবিিবর্ রম্বয়ম্বে  

  
NYS বর্পাটন ম্বমি অি কাম্বরকেন্স এন্ড কবমউবর্টি সুপারবভের্ এর প্রায় 3,000-সদম্বসের 
অোবিিবর্ পরীক্ষার সমীক্ষা বদ ায় ব  7.5 েতািংম্বের মম্বযে COVID-19 অোবিিবর্ রম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  বেম্বট আম্বরা 2,176 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর -  া বেটিোপী 47 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ বমাট আক্রাম্বের সিং োম্বক 340,661-বত বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারিি মধ্যে, গভননি অ্োনু্ড্র এম. কুওধ্মা আজ ঘ াষণা কধ্িধ্েন ঘে আজ 
পেনন্ত, নর্ন কাউরি ঘেধ্েি আঞ্চরলক পেনায় পুনিায় ঘ ালাি পরিকল্পনা শুরু কিাি জনে প্রধ্য়াজনীয় 
সাতটি ঘমরিক পিূণ কধ্িধ্ে, ে ন 15 ঘম NYS অ্ন পজ আধ্েধ্েি ঘময়াে সমাপ্ত হয়, রিঙ্গাি 
ঘলকস, সাউোনন োয়াি এবং ঘমাহাক ভোরল অ্ঞ্চলগুরলধ্ত ঘোগোন কধ্ি। েরে এই যািা অ্বোহত 
র্াধ্ক, তাহধ্ল এই চািটি অ্ঞ্চল ঘিজ ওয়ান-এি জনে বেবসা শুরু কিধ্ত পাধ্ি, োি মধ্যে িধ্য়ধ্ে 
রনমনাণ; উৎপােন এবং পাইকারি সিবিাহ ঘচইন; কাবনসাইড রপকআপ এবং ড্রপ-অ্ি অ্র্বা ইন-
ঘোি রপকআধ্পি জনে  চুিা এবং কৃরষ, বন ও মাে রেকাি। ঘসন্ট্রাল রনউ ইয়কন  অ্ঞ্চধ্ল সাতটি 
ঘমরিক্স-এি েয়টি পূিণ কিা হধ্য়ধ্ে এবং সপ্তাধ্হি ঘেধ্ষ সম্ভাবে প্রস্তুত হধ্ত পাধ্ি । ঘেধ্েি ''NY 
িিওয়াডন  রিওধ্পরনং'' ("NY Forward Reopening") এই পরিকল্পনাি একটি রনধ্েন রেকা এ াধ্ন 
পাওয়া োয়। ঘেধ্েি রিরজওনাল মরনেরিং ডোেধ্বাডন  এ াধ্ন পাওয়া োয়।  
  

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


 

 

গভননি আধ্িা জারনধ্য়ধ্েন, রনউ ইয়কন  ঘেে পুরলে এি 2,750 সেধ্সেি ঘেে অ্োরিবরড ঘেরেং 
সাধ্ভন ি িলািল ঘে ায় ঘে 3.1 েতাংে সেসেধ্েি COVID-19 অ্োরিবরড িধ্য়ধ্ে। উপিন্তু, 
রডপােন ধ্মি অ্ব কাধ্িকেন্স এন্ড করমউরনটি সপুািরভেন (Department of Corrections and 
Community Supervision) এি প্রায় 3,000-সেধ্সেি অ্োরিবরড পিীক্ষাি সমীক্ষা ঘে ায় ঘে 7.5 
েতাংধ্েি মধ্যে COVID-19 অ্োরিবরড িধ্য়ধ্ে। এই িলািলগুরল আপধ্েে রনউ ইয়ধ্কন ি সাযািণ 
জনগধ্ণি 12.3 েতাংধ্েি সাধ্র্ তুলনা কিা হধ্য়ধ্ে ো COVID-19 অ্োরিবরডগুরলি জনে পরজটিভ 
পিীক্ষা কধ্িধ্ে।  
  
"সং ো ক্রমে কধ্ম আসধ্ত র্াকায় এবং আমিা পাহাধ্েি অ্নে প্রাধ্ন্ত ঘনধ্ম আসরে, পুনিায় ঘ ালাি 
রবষধ্য় এ ন অ্ধ্নক মধ্নাধ্োগ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমিা এই ঘেধ্ে এমন রকেু কিরে ঘে 
অ্নে ঘকাধ্না ঘেে কিধ্ে না - আমিা পুনিায়  ুধ্ল ঘেওয়া অ্রভোন সম্পধ্কন  স্বচ্ছ আধ্লাচনা 
কিরে এটি ঘকবল ত নই কােনকি হয় েরে ঘলাধ্কিা এটি বুঝধ্ত পাধ্ি এবং এটিি অ্ংে হয়। রনউ 
ইয়কন বারসিা তাধ্েি অ্ঞ্চল এবং তাধ্েি কাউরিধ্ত প্ররতরেন ঠিক কী  েধ্ে তা জানধ্ত পািধ্ব এবং 
অ্ঞ্চলগুরল ক ন আবাি পনুিায় ঘ ালাি জনে প্রস্তুত হধ্ব এবং আমাধ্েি েরে পুনিায় ঘ ালাি 
পরিকল্পনাগুরল সামঞ্জসে কিধ্ত প্রধ্য়াজন হয় তা রনযনািণ কিধ্ত ঘেে এই ঘমরিকগুরল পেনধ্বক্ষণ 
কিধ্ব। চািটি অ্ঞ্চল এ ন ঘর্ধ্ক  ুধ্ল ঘেওয়া শুরু কিাি জনে প্রধ্য়াজনীয় সাতটি ঘমরিক্স পূিণ 
কধ্িধ্ে এবং এই প্ররক্রয়া এরগধ্য় োওয়াি সাধ্র্ সাধ্র্ আমিা রনউ ইয়কন বারসধ্ক অ্রবিত অ্বরহত 
িা ব।"  
  
পরিধ্েধ্ষ, গভননি আিও 2,176 জন নধ্ভল কধ্িানাভাইিাস আক্রাধ্ন্তি  েনা রনরিত কধ্িধ্েন, ো 
রনউ ইয়কন  ঘেে জধু্ে ঘমাে রনরিত আক্রাধ্ন্তি সং ো 340,661-ঘত রনধ্য় এধ্সধ্ে। ঘমাে 340,661 
জন বেরি োিা ভাইিাধ্সি জনে রনরিতভাধ্ব সনাি হধ্য়ধ্েন, তাধ্েি ঘভৌগরলক অ্বস্থান রনম্নরূপ:  
  

কাউবি  বমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,494  15  

Allegany  44  2  

Broome  382  3  

Cattaraugus  61  0  

Cayuga  60  0  

Chautauqua  43  1  

Chemung  132  1  

Chenango  112  0  

Clinton  78  1  

Columbia  318  4  

Cortland  31  1  

Delaware  66  1  

Dutchess  3,429  30  

Erie  4,606  76  



 

 

Essex  32  0  

Franklin  17  0  

Fulton  140  5  

Genesee  174  0  

Greene  206  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  84  3  

Jefferson  68  0  

Lewis  11  0  

Livingston  103  1  

Madison  253  2  

Monroe  1,959  69  

Montgomery  68  1  

Nassau  38,587  153  

Niagara  690  19  

NYC  187,250  1,127  

Oneida  686  10  

Onondaga  1,395  87  

Ontario  109  2  

Orange  9,693  61  

Orleans  142  9  

Oswego  76  0  

Otsego  67  0  

Putnam  1,108  10  

Rensselaer  420  4  

Rockland  12,543  39  

Saratoga  410  3  

Schenectady  587  6  

Schoharie  47  1  

Schuyler  8  0  

Seneca  49  0  

St. Lawrence  192  1  

Steuben  230  1  

Suffolk  37,305  243  

Sullivan  1,135  16  

Tioga  108  1  

Tompkins  136  4  

Ulster  1,481  16  



 

 

Warren  223  2  

Washington  214  4  

Wayne  84  1  

Westchester  31,611  139  

Wyoming  77  0  

Yates  22  1  

  
###  
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