
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 26 জরু্ ঘেম্বক 150 জর্ পেনন্ত আউটম্ব ার গ্র্োজমু্বেেম্বর্র 
অর্ুম্বমাদর্ ঘদওো হম্বি  

  
আগামীকাল, 8ই জরু্ ঘেম্বক শুরু হম্বে চলা প্রেম ধাপ শুরুর জর্ে প্রম্বোজর্ীে সােটি ঘমবিম্বের 

সিগুম্বলা বর্উ ইেকন  বসটি পরূণ কম্বরম্বে  
  

সাম্প্রবেক বিম্বষাম্বভ অংে ঘর্ওো িেবিম্বদর জর্ে বর্উ ইেকন  জমু্বে 15টি পরীষার সাইটগুবলম্বক 
অগ্র্াবধকার বদম্বে পেনম্বিষণ করার জর্ে NYC-ঘে ঘেট র্েুর্ ঘ াকাস ঘটবেং ঘকৌেল চাল ুকরম্বে  

  
বম -হা সর্ ভোলী মঙ্গলিার, 9 জরু্ এিং লং আইলোন্ড িুধিার, 10 জরু্ পরু্রাে ঘ ালার বিেীে 

ধাম্বপ প্রম্বিে করার জর্ে সঠিক পম্বেই রম্বেম্বে  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আরও 781 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রাম্বন্তর  টর্া ের্াি করা হম্বেম্বে - ো 
ঘেটিোপী 39টি কাউবিম্বে র্েুর্ আক্রান্ত ঘরাগীর সং ো ঘমাট আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 378,097-এ 

বর্ম্বে এম্বসম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে আউটম ারগুম া, সামাদজকভামে িরূত্ব দর্দিত 
কমর 150 জর্মক দর্মে গ্র্যাজমুেশর্ করমত পারমের্ ো ঘকামর্া প্রকার প্রািভুন াে ো ঘমদিমের 
উমেখমোগয পদরেতন র্ সামপমে 26 জরু্ ঘেমক শুরু করা হমে।  
  
গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, দর্উ ইকন  দসটি আগামী 8 জরু্ আগামীকা  
ঘেমকপুর্রাে সমস্ত দকেু ঘখা ার প্রেম ধাপ শুরুরে সাতটি ঘমদিে পূরণ কমরমে। প্রেম ধামপর 
জর্য পুর্রাে খুম  ঘিওোর দর্উ ইেমকন র ফমরাো ন  করা গাইম ন্স এখামর্ পাওো োমে।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা ঘির্ ঘে, ঘেমহতু দর্উ ইেকন  দসটি প্রেম ধামপ প্রমেশ করমে তাই পুর্রাে 
ঘখা ার দেষেটি দর্দেড়ভামে পেনমেেণ করার জর্য ঘেট র্তুর্ একটি ঘফাকাস ঘটদেিং ঘকৌশ  চা ু 
করমে। ঘেট দর্উ ইেকন  দসটিমত প্রদতদির্ আর্ুমাদর্ক 35,000টি ঘটে সম্পন্ন করার  েযমাত্রা 
দর্ধনারণ করমে। উপরন্তু, ঘেট সাম্প্রদতক দেমোমভ অ্িংশ ঘর্ওো েযদিমির জর্য দসটিজমুড় 15টি 
ঘেমটর সাইটগুদ মক অ্গ্র্াদধকার দিমে। COVID-19 এর জর্য ঘকাোে এেিং দকভামে পরীো করামর্া 
োে তার আরও তেয https://coronavirus.health.ny.gov এ পাওো োমে।  

https://forward.ny.gov/phase-one-industries
https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

  
একই সামে গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দেশ্ব জর্স্বাস্থ্য দেমশজ্ঞমির আঞ্চদ ক তেয পেনাম াচর্া 
করার পর, দম -হা সর্ ভযা ী মঙ্গ োর, 9 জরু্ এেিং  িং আই যান্ড েুধোর, 10 জরু্ পুর্রাে 
ঘখা ার দিতীে ধামপ প্রমেশ করার জর্য সঠিক পমেই রমেমে।  
  
"পুর্রাে খুম  ঘিওোর ঘেমত্র, আমরা ঘ টা এেিং তমেযর উপর দভদি কমর আমামির ঘকৌশ  
সাদজমেদে এেিং সামদগ্র্কভামে আক্রামের সিংখযা দর্মচ আমে এেিং এইসিংখযাটি আশােযঞ্জক এেিং 
আমামির পদরকল্পর্া কাজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমকর সিংখযার উপর দভদি কমর 
আমরা আমামির পরু্রাে খুম  ঘিওোর জর্য অ্গ্র্সর হমত পাদর এেিং আমরা এখর্ 150 জর্ পেনে 
েযদি দর্মে আউটম ার গ্র্যাজমুেশর্মক অ্র্ুমমাির্ করমো ো 26 জরু্ ঘেমক শুরু হমে। আক্রামের 
হার দ্রুত দর্ম্নমুখী করার জর্য দর্উ ইেকন োসীরা একসামে কাজ কমরমে এেিং েদি আমরা এই 
গদতপমের উপর অ্গ্র্সর হই, িাদেত্বশী  োদক এেিং সমস্ত সামাদজক িরূমত্বর ঘপ্রামটাক  অ্র্ুসরণ 
কদর তাহম  আমরা আমামির পুর্রাে খুম  ঘিওোর ঘকৌশ  ত্বরাদিত করমত পাদর।"  
  
পদরমশমষ, গভর্নর আরও 781 জর্ র্মভ  কমরার্াভাইরাস আক্রামের  টর্া দর্দিত কমরমের্, ো 
দর্উ ইেকন  ঘেট জমুড় ঘমাট দর্দিত আক্রামের সিংখযা 378,097-ঘত দর্মে এমসমে। ঘমাট 378,097 
জর্ েযদি োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিতভামে সর্াি হমেমের্, তামির ঘভৌগদ ক অ্েস্থ্ার্ দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  1,961  8  

Allegany  51  0  

Broome  620  7  

Cattaraugus  94  2  

Cayuga  101  1  

Chautauqua  101  2  

Chemung  137  0  

Chenango  134  1  

Clinton  97  0  

Columbia  414  2  

Cortland  41  0  

Delaware  85  0  

Dutchess  4,000  5  

Erie  6,486  57  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  224  2  

Genesee  208  2  

Greene  246  0  



 

 

Hamilton  5  0  

Herkimer  123  1  

Jefferson  77  2  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  327  2  

Monroe  3,190  23  

Montgomery  100  2  

Nassau  40,904  51  

Niagara  1,112  3  

NYC  206,969  458  

Oneida  1,143  16  

Onondaga  2,392  17  

Ontario  221  1  

Orange  10,514  6  

Orleans  255  1  

Oswego  115  1  

Otsego  74  0  

Putnam  1,277  3  

Rensselaer  502  3  

Rockland  13,325  10  

Saratoga  502  1  

Schenectady  711  1  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. Lawrence  209  0  

Steuben  251  0  

Suffolk  40,329  51  

Sullivan  1,415  4  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,718  4  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  124  1  

Westchester  33,954  30  

Wyoming  89  0  



 

 

Yates  39  0  

  
###  
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