
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, মধ্ে-হাডসর্ ভোবল আজ ঘেম্বক পরু্রাে খুম্বল ঘিওোর 
বিতীে ধ্াম্বপ প্রম্বিে কম্বরম্বে  

  
লং আইলোন্ড আগামীকাল বিতীে ধ্াম্বপ প্রম্বিে করম্বি  

  
এই অঞ্চম্বলর COVID-19 এর িতন মার্ পরীক্ষার ফলাফল ট্র্োক করার জর্ে দিবর্ক বভবিম্বত 

ঘমবট্র্ক ডোেম্বিাডন  উনু্মক্ত করা হম্বেম্বে  
  

ের্ ঘপর্ এিং ঘকার (CORE)-এর সাম্বে অংেীিাবরম্বেম্বেট, বিম্বেষ কম্বর COVID-19 িারা 
প্রভাবিত জর্ম্বগাষ্ঠীর মম্বধ্ে 11টি ঘটবেং সাইট প্রবতষ্ঠা কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট এখর্ 800 টিরও ঘিবে COVID-19 ঘটবেং সাইট রম্বেম্বে  

  
ঘেট এখর্ র্েন ঘমম্বট্র্াম্বত 500,000 কাপম্বের মাস্ক, 10,000 গোলর্ এিং 100,000 2-oz. ঘিাতল 

হোন্ড সোবর্টাইজার সরিরাহ করম্বে  
  

আজ পেনন্ত ঘেটিোপী চার বমবলের্ ঘিাতল পবরষ্কার NYS হোন্ড সোবর্টাইজার বিতরণ করা 
হম্বেম্বে  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আরও 683 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বেম্বে - ো ঘেটিোপী 40টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত ঘরাগীসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 379,482-এ বর্ম্বে এম্বসম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, মধ্য-হাডসর্ ভযাদি আজ ঘেমে পুর্রাে খুমি 
ঘিওোর দিতীে ধ্ামপ প্রমেশ েরমে। িং আইিযান্ড আগামীোি, 10 জরু্ ঘেমে পুর্রাে খুমি 
ঘিওোর দিতীে ধ্ামপ প্রমেশ েরমে। দিতীে ধ্ামপ পরু্রাে খুমি ঘিওোর জর্য দর্উ ইেেন  ফমরাোডন  
দর্মিন দশো এখামর্ পাওো োমে।  
  
গভর্নর কুওমমা এেটি দিদর্ে ঘেদটং ফিাফি ডযাশমোমডন রও উমমাচর্ েমরমের্ ঘেো দর্উ ইেমেন র 
োদসন্দামির এেং স্থার্ীে সরোমরর জর্য আগাম সতেীেরণ ডযাশমোডন  এর পদরপূরে দহমসমে োজ 
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েরমে। আর এর ফমি অ্ঞ্চি এেং োউদিমত প্রদতদির্ COVID-19-এর পরীক্ষার ফিাফি েী 
আসমে তা সহমজ ট্র্যাে েরা োমে ঘেমহতু ঘটমের সে অ্ঞ্চি এখর্ খুমি োমে।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা ঘির্ ঘে, শর্ ঘপর্ এেং ঘোর (CORE)-এর সামে অ্ংশীিাদরমে ঘটে, 
দেমশষ েমর COVID-19 িারা প্রভাদেত জর্মগাষ্ঠীর মমধ্য 11টি ঘেদটং সাইে প্রদতষ্ঠা েমরমে। ঘোর 
(েদমউদর্টি সংগঠিত ত্রাণ প্রমচষ্টা) হমিা এেটি অ্িাভজর্ে সংস্থা ো জীের্ োাঁচামত এেং সঙ্কমে 
আক্রান্ত জর্মগাষ্ঠীমে শদিশািী েরমত দর্মেদিত । দর্উ ইেেন  শহমরর হেস্পে এিাোগুদিমত, ঘেখামর্ 
ভাইরামসর প্রভাে সেমচমে ঘেদশ পমরমে, ঘসখামর্ COVID-19-এর সংক্রমমণর হার েমামর্ার উমেমশয 
ঘটে ঘজার প্রমচষ্টা চাদিমে োমে। ঘটে জমু়ে এখর্ 800টিরও ঘেদশ COVID-19-এর ঘেদটং সাইে 
রমেমে। COVID-19 এর জর্য ঘোোে এেং দেভামে পরীক্ষা েরামর্া োে তার আরও তেয 
https://coronavirus.health.ny.gov এ পাওো োমে।  
  
গভন র্র আরও ঘ াষণা েমরর্ ঘটে এখর্ র্েন ঘমমট্র্ামত 500,000 োপম়ের মাস্ক,10,000 গযাির্ 
এেং 100,000 2-oz. ঘোতি হযান্ড সযাদর্োইজার সরেরাহ েরমে। গভর্নর দর্উ ইেমেন র 
োদসন্দামিরমেও স্মরণ েদরমে ঘির্ ঘে পােদিে ট্র্ান্সমপামেন শর্ দসমটমম চ়োর সমে মাস্ক েযেহার 
েরা োধ্যতামিূে এেং পদরেহমর্ ভ্রমমণর সমে দর্উ ইেমেন র োদসন্দামিরমে সে দর্মিন দশো এেং 
ঘপ্রামোেি অ্র্ুসরণ েরা উদচত, োর মমধ্য আমে েতো সম্ভে সামাদজে িরূে েজাে রাখা, হযান্ড 
সযাদর্োইজার েযেহার েরা এেং দডেযাি গাইমডন্স পেনমেক্ষণ েরা উদচত ।  
  
গভন র্র আরও ঘ াষণা েমরমের্ ঘে ঘটে আজ পেনন্ত সমগ্র ঘটে জমু়ে NYS দির্ হযান্ড 
সযাদর্োইজামরর চার দমদিের্ ঘোতি দের্ামূমিয দেতরণ েমরমে।  
  
"ঘটে জমু়ে সে অ্ঞ্চিমে এখর্ পুর্রাে খুমি ঘিওোর প্রদক্রো চিমে-এো অ্মর্ে দির্ ধ্মর চমি 
আসদেি দেন্তু দর্উ ইেমেন র োদসন্দারা সশুৃঙ্খিভামে দেি, তারা স্মােন  আচরণ েমরমে, এেং 
আক্রামন্তর সংখযা েদমমে আর্মত তামির ো েরণীে তারা তাই েমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"আমরা দর্উ ইেমেন  ো েমরদে তা এেটি আন্তজন াদতে সাফমিযর গল্প, আমামির সেমচমে খারাপ 
অ্েস্থা দেি এেং আমরা এটিমে েোসাধ্য দর্েন্ত্রমণ দর্মে এমসদে এেং এখর্ আমরা আমামির োজমে 
এেটি র্তুর্ স্বাভাদেে পমে দর্মে ঘেমত পাদর।"  
  
ঘকার-এর সহ-প্রবতষ্ঠাতা, ের্ ঘপর্ িম্বলর্, "এই covid এর োমি গভর্নর কুওমমা' র েতন মার্ 
ঘর্তৃেমে ভদেষযমতর জর্য স্মরমণ রাখা উদচত। ঘোর েৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রিাে, েম আমের এেং ভাইরামসর 
িারা প্রভাদেত দর্দেনচামর সেমির জর্য COVID-19 ঘেট প্রসাদরত এেং সহজিভয েরমত দর্উ ইেেন  
ঘটমের সমঙ্গ অ্ংশীিার হমত ঘপমর গদেনত।"  
  
পদরমশমষ, গভর্নর আরও 683 জর্ র্মভি েমরার্াভাইরাস আক্রামন্তর  ের্া দর্দিত েমরমের্, ো 
দর্উ ইেেন  ঘটে জমু়ে ঘমাে দর্দিত আক্রামন্তর সংখযা 379,482-ঘত দর্মে এমসমে। ঘমাে 379,482 
জর্ েযদি োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিতভামে সর্াি হমেমের্, তামির ঘভৌগদিে অ্েস্থার্ দর্ম্নরূপ:  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=658b6eee-39a88935-658997db-0cc47aa8c6e0-726c35f9dd502bbe&q=1&e=ca65fd54-9b6e-4fd1-83db-e8833a41f206&u=https%3A%2F%2Fwww.coreresponse.org%2Fcovid19
https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  1,983  5  

Allegany  51  0  

Broome  627  3  

Cattaraugus  95  0  

Cayuga  102  1  

Chautauqua  103  2  

Chemung  138  1  

Chenango  135  0  

Clinton  97  0  

Columbia  414  0  

Cortland  42  0  

Delaware  86  1  

Dutchess  4,016  10  

Erie  6,595  64  

Essex  40  1  

Franklin  23  0  

Fulton  228  1  

Genesee  210  2  

Greene  248  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  125  1  

Jefferson  79  1  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  331  4  

Monroe  3,243  40  

Montgomery  100  0  

Nassau  40,980  33  

Niagara  1,125  9  

NYC  207,693  340  

Oneida  1,185  15  

Onondaga  2,427  19  

Ontario  222  1  

Orange  10,533  10  

Orleans  257  1  

Oswego  115  0  

Otsego  75  0  



 

 

Putnam  1,280  1  

Rensselaer  505  2  

Rockland  13,353  13  

Saratoga  511  7  

Schenectady  715  3  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. Lawrence  209  0  

Steuben  252  1  

Suffolk  40,426  49  

Sullivan  1,418  1  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,724  3  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  126  1  

Westchester  34,035  35  

Wyoming  91  1  

Yates  39  0  

  
  

###  
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