
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্, ঘরসু্টম্বরন্টগুবলম্বে আউটম্ব ার  াইবর্িং বিেীয় ধাম্বে েরু্রায় 
ঘ ালার অর্ুমবে ঘেওয়া হম্বি  

  
ইবেমম্বধে ঘে সােটি অঞ্চল বিেীয় ধাম্বে প্রম্বিে কম্বরম্বেম্বস ার্কার ঘরসু্টম্বরন্টগুবল আগামীকাল, 

4ঠা জরু্ ঘেম্বক আউটম্ব ার  াইবর্িং-এর জর্ে ঘ ালা োম্বি  
  

এবর কাউবন্ট এ র্ ইম্বলবিভ সাজন াবর ও অোেমু্বলটবর ঘকয়ার েরু্রায় চাল ুকরার ঘোগে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘস্টম্বট আরও 1,045 জম্বর্র কম্বরার্া ভাইরাস ের্াক্ত হম্বয়ম্বে - ো ঘস্টটিোেী ঘমাট 
আক্রাম্বের সিং োম্বক 374,085-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে 46টি কাউবন্টম্বে র্েুর্ আক্রাম্বের  টর্া োওয়া 

ঘগম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ররওমেরর্িংমের রিতীে ধামে ঘরসু্টমরন্টগুরিমত 
আউটম ার  াইরর্িং এর অ্র্ুমরত ঘেওো হমে। ঘে সাতটি অ্ঞ্চমির ঘরসু্টমরন্ট ইরতমমধয রিতীে ধামে 
প্রমেশ কমরমে - রাজধার্ী অ্ঞ্চি, ঘসন্ট্রাি রর্উ ইেকন , রিঙ্গার ঘিক, ঘমাহক ভযারি, র্থ কারন্ট্র, 
সাউোর্ন টাোর এেিং ওমেস্টার্ন রর্উ ইেকন  ঘসগুমিা আগামীকাি, 4ঠা জরু্ ঘথমক শুরু হমে 
আউটম ার  াইরর্িং-এর জর্য আোর ঘ ািা োমে। আউটম ার ঘটরেিগুরির মমধয েে িুট েযেধার্ 
থাকমত হমে, সমস্ত কমীমের অ্েশযই ঘিস কভাররিং েরমত হমে এেিং র্া েসা েেনন্ত গ্রাহকমেরও ঘিস 
কভাররিং েরমত হমে।  
  
গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে এরর কাউরন্ট এ র্ ইমিরিভ সাজন ারর ও অ্যাম্বুমিটরর 
ঘকোর েরু্রাে চাি ুকরার ঘোগয। গভর্নর আমগ ঘ াষণা কমররেমির্ ঘে COVID-19 এর েৃরির 
উমে মোগয ঝুুঁ রক ঘর্ই এমর্ কাউরন্ট ও হাসোতািগুরিমত অ্র্রতরেিমম্ব ইমিরিভ আউটমেমশন্ট 
রিটমমন্ট েুর্রাে শুরু হমে এেিং ঘমাট 52টি কাউরন্ট এ র্ ইমিরিভ সাজন ারর েুর্রাে শুরু করমত 
োরমে (4টি কাউরন্টর ঘকামর্া হাসোতাি ঘর্ই)। 
  
"COVID-19 এ র্ও একটি সরতযকামরর হুমরক এেিং আমরা এ র্ও এর সামথ িড়াই কররে। আরম 
জারর্ এটা আজ সিংোেেমের সামমর্র োতার সিংোে র্ে, রকন্তু এ র্ও মার্ষু এেিং সমাজ এর 
স্বীকার," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রকন্তু রর্উ ইেমকন র জর্গণ এেিং র্াসন,  াক্তার এেিং অ্েররহােন 
কমীমের ধর্যোে, হাসোতামি ভরতন  এেিং মতুৃযর সিং যাে আজ আমরা সেনরর্ম্ন। ঘকার্ 



 

 

কােনকিােগুমিামক রর্রােমে আোর  ুমি ঘেওো োমে তা রর্মে আমরা রর্তয েেনামিাচর্া কররে এেিং 
আজ আমরা ঘরসু্টমরমন্ট রিতীে ধামে আউটম ার েসার েযেস্থা ঘোগ কররে।"  
  
গভর্নর আরও 1,045টি র্তুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রামন্তর কথা রর্রিত কমরমের্, োরর্উ 
ইেকন  ঘস্টমট সমগ্র ঘস্টট জমুড় রর্রিত আক্রামন্তর সেনমমাট সিং যামক 374,085 এ ঘে ুঁমে রেমেমে। 
ঘমাট 374,085 জর্ েযরক্ত োরা ভাইরামসর জর্য রর্রিতভামে সর্াক্ত হমেমের্, তামের ঘভ গরিক 
অ্েস্থার্ রর্ম্নরূে:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট ইবেিাচক  র্েুর্ ইবেিাচক  
Albany  1,920  20  

Allegany  49  1  

Broome  589  11  

Cattaraugus  90  1  

Cayuga  96  3  

Chautauqua  89  3  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  399  8  

Cortland  41  0  

Delaware  82  0  

Dutchess  3,951  15  

Erie  6,234  61  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  213  1  

Genesee  202  0  

Greene  241  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  113  2  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  120  1  

Madison  319  2  

Monroe  3,048  59  

Montgomery  94  1  

Nassau  40,644  72  

Niagara  1,067  19  



 

 

NYC  204,872  495  

Oneida  1,058  9  

Onondaga  2,256  28  

Ontario  215  6  

Orange  10,460  11  

Orleans  246  5  

Oswego  112  2  

Otsego  73  0  

Putnam  1,264  2  

Rensselaer  495  2  

Rockland  13,259  36  

Saratoga  489  5  

Schenectady  701  5  

Schoharie  51  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  60  1  

St. Lawrence  206  1  

Steuben  243  1  

Suffolk  40,062  82  

Sullivan  1,393  1  

Tioga  133  2  

Tompkins  165  1  

Ulster  1,701  5  

Warren  256  1  

Washington  238  1  

Wayne  120  4  

Westchester  33,691  58  

Wyoming  87  1  

Yates  39  0  

  
  

###  
  
  

 
অ্রতররক্ত তথয ঘেমত ঘে ুর্ www.governor.ny.gov 

রর্উইেকন  ঘস্টট | এরিরকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সােস্ক্রাইে করুর্ 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8b23d448-d71b72f5-8b212d7d-000babd9fa3f-82903dac779636a6&q=1&e=e109a4bd-4ddb-4293-8fa3-b9493418ac37&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF2B8FF2636BDD97C8525857C0062EE7600000000000000000000000000000000

