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চলমার্ COVID-19 মহামারীর মম্বযে, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্, ঘে ফ্রন্টলাইর্ কমীরা 
COVID-19 আক্রান্ত হম্বে মারা ঘগম্বের্ তাম্বের জর্ে রাজে এিং স্থার্ীে সরকার মৃতুে সম্পবকন ত 

সুবিযািলী প্রোর্ করম্বি  
  

অতোিেেক সরকাবর কমীম্বের বিপবি সম্পবকন ত ঘিতর্ প্রোর্ করার জর্ে েুক্তরাষ্ট্রীে সরকাম্বরর 
কাম্বে আহ্বাম্বর্র র্িাের্ কম্বরর্  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বে আম্বরা 1,249টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - ো রাজেিোপী 41 

কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্া সহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 362,764 এ বর্ম্বে আম্বস  
  
  

চলমান COVID-19 মহামারীর মধ্যে, গভননর অ্োনু্ড্র এম কুওধ্মা আজ ঘ াষণা করধ্লন ঘে এই 
জরুরী অ্বস্থার সময় COVID-19 আক্রান্ত হধ্য় মারা োওয়া ফ্রন্টলাইন কমীধ্ের জনে রাজে এবং 
স্থানীয় সরকার মৃতু্ে সম্পর্কন ত্ সুর্বযাবলী প্রোন করধ্ব।  
  
এছাড়াও গভননর কুওধ্মা অ্ত্োবশ্েক সরকার্র কমীধ্ের র্বপর্ি সম্পর্কন ত্ ঘবত্ন প্রোন করার জনে 
েুক্তরাষ্ট্রীয় সরকাধ্রর কাধ্ছ ত্ার আহ্বাধ্নর নবায়ন করধ্লন।  
  
"এই অ্সুর্বযাপূণন সমধ্য় এমন অ্ধ্নক র্নউ ইয়কন বাসী র্ছধ্লন োরা সর্ত্েই এই চোধ্লধ্ের ঘমাকাধ্বলা 
করধ্ত্ এর্গধ্য় এধ্সধ্ছন এবং কাধ্রা চাওয়া বা আশ্া করার ঘচধ্য় অ্ধ্নক ঘবর্শ্ কধ্রধ্ছন, এবং 
আমরা র্নর্িত্ করধ্ত্ চাই ঘেন আমরা ত্াধ্ের মধ্ন রার্ি এবং ত্ারা ঘে সকল কাজ কধ্রধ্ছন 
ত্ার জনে আমরা ঘসই নায়কধ্ের যনেবাে জানাই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আর্ম বের্ক্তগত্ভাধ্ব 
আমাধ্ের ফ্রন্টলাইন এবং অ্ত্োবশ্েক কমীধ্ের প্রর্ত্ একটি গুরুত্বর োয়বদ্ধত্া অ্নুভব কর্র োরা 
এই ভাইরাধ্সর র্বপে বুঝধ্ত্ ঘপধ্রর্ছধ্লন, এবং ত্া সধ্িও আমাধ্ের প্রধ্য়াজধ্নর জনে কাজ কধ্র 
ঘগধ্ছন। এবং আমরা র্নর্িত্ করব ঘেন র্নউ ইয়ধ্কন র প্রর্ত্টি সরকার এই জরুরী অ্বস্থার সময় 
COVID-19 আক্রান্ত হধ্য় মারা োওয়া ঘসই সকল জননায়কধ্ের মৃতু্ে সম্পর্কন ত্ সুর্বযাবলী প্রোন 
কধ্র।"  
  
পর্রধ্শ্ধ্ষ, গভননর আরও 1,249 জন নধ্ভল কধ্রানাভাইরাস আক্রাধ্ন্তর  টনা র্নর্িত্ কধ্রধ্ছন, ো 
র্নউ ইয়কন  ঘেট জধু্ড় ঘমাট র্নর্িত্ আক্রাধ্ন্তর সংিো 362,764-ঘত্ র্নধ্য় এধ্সধ্ছ। ঘমাট 362,764 
জন বের্ক্ত োরা ভাইরাধ্সর জনে র্নর্িত্ভাধ্ব সনাক্ত হধ্য়ধ্ছন, ত্াধ্ের ঘভৌগর্লক অ্বস্থান র্নম্নরূপ:  



  
কাউবন্ট  ঘমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,791  9  

Allegany  44  0  

Broome  519  18  

Cattaraugus  81  3  

Cayuga  77  0  

Chautauqua  75  0  

Chemung  136  0  

Chenango  119  1  

Clinton  95  0  

Columbia  372  7  

Cortland  39  0  

Delaware  77  0  

Dutchess  3,825  18  

Erie  5,700  74  

Essex  36  0  

Franklin  20  0  

Fulton  196  2  

Genesee  192  1  

Greene  225  5  

Hamilton  5  0  

Herkimer  103  2  

Jefferson  72  0  

Lewis  19  0  

Livingston  115  1  

Madison  303  2  

Monroe  2,733  36  

Montgomery  79  0  

Nassau  39,907  70  

Niagara  955  14  

NYC  198,731  608  

Oneida  905  27  

Onondaga  1,981  28  

Ontario  185  1  

Orange  10,244  19  

Orleans  205  3  

Oswego  104  4  

Otsego  69  0  



Putnam  1,214  6  

Rensselaer  465  2  

Rockland  12,996  33  

Saratoga  461  5  

Schenectady  664  6  

Schoharie  49  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  55  0  

St. Lawrence  197  0  

Steuben  240  0  

Suffolk  39,090  126  

Sullivan  1,324  14  

Tioga  122  0  

Tompkins  154  3  

Ulster  1,632  15  

Warren  251  1  

Washington  228  2  

Wayne  109  1  

Westchester  33,049  81  

Wyoming  82  1  

Yates  37  0  

  
  

###  
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