
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা বর্উ ইয়কন িাসীম্বের সুরক্ষা এিং িেিসাম্বয়র চুবি বর্বিত করম্বত 
পর্নায়ক্রম্বম পরু্রায় খ ালার সময় খেম্বের িলপ্রম্বয়াগ খ ারোর করার বর্িনাহী আম্বেে  াবর 

কম্বরর্  
  

পরু্রায় খ ালার বর্য়ম এিং বর্ম্বেন বেকা লঙ্ঘম্বর্র ফম্বল অবিলম্বে মম্বের লাইম্বসন্স হারাম্বত পাম্বর 
এিং িেিসা িম্বের আম্বেে বেম্বত পাম্বর  

  
তাৎক্ষবিকভাম্বি তাম্বের অিস্থাম্বর্র িাইম্বর িাম্বরর োবয়ত্ব প্রোম্বর্র মাধ্েম্বম খেে বলম্বকার 

অথবরটি আিেেক অঞ্চলগুবল প্রসাবরত করার বর্িনাহী আম্বেে  াবর কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি বিতীয় পর্নাম্বয় প্রম্বিম্বের চূড়ান্ত বসদ্ধান্ত আগামীকাল আসম্বি িম্বল আো করা হম্বে  
  

কম্বল  ও বিশ্ববিেোলয়ম্বক বর্ম্বেন ের্া  াবর করম্বত খেে েরৎ খসবমোম্বরর  র্ে বকছু িেবিম্বক 
বর্ম্বেন ে এিং অর্-কোম্পাস হাউব ংম্বয় অর্ুমবত প্রোর্ করম্বত  

  
গতকাম্বলর COVID-19 খেম্বের এক েতাংম্বেরও খচম্বয় কম আক্রান্তবছল  

  
বর্উ ইয়কন  খেম্বে আরও 618  ম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বয়ম্বছ - র্া খেেিোপী 37টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত খরাগীসহ খমাে আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 385,760-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বছ  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে দিদর্ দর্উ ইের্ন বাসীমির সুরক্ষা এবং 
বযবসামের চুদি দর্দিি র্রমি পেনােক্রমম পুর্রাে ঘ ালার সমে ঘেমের বলপ্রমোগ ঘজারিার 
র্রার দর্বনাহী আমিশ জাদর র্রমবর্। ঘে সব বযবসা প্রদিষ্ঠার্ পুর্রাে ঘ ালার দর্েম এবং 
দর্মিন দশর্া লঙ্ঘর্ র্মর িারা অ্দবলমে িামির মমির লাইমসন্স হারামর্া এবং শােডাউর্ আমিমশর 
আওিাধীর্। এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা র্মরমের্ ঘে দিদর্ ঘেে দলমর্ার অ্থদরটি (State Liquor 
Authority) এর প্রমোগর্ারী অ্ঞ্চলগুদল সম্প্রসারমণর জর্য িাৎক্ষদণর্ভামব িামির অ্বস্থামর্র বাইমর 
বামরর িাদেত্ব প্রিামর্র মাধযমম এর্টি দর্বনাহী আমিশ জাদর র্রমবর্।  
  
এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা র্মরর্ ঘে র্মলজ ও দবশ্বদবিযালেমর্ দর্মিনশর্া জাদর র্রমি ঘেে শরৎ 
ঘসদমোমরর জর্য দর্েু বযদিমর্ দর্মিনশ এবং অ্র্-র্যাম্পাস হাউদজংমে অ্র্ুমদি প্রিার্ র্রমি 



 

 

দর্মিনশর্া জাদর র্রমব। র্যাম্পাসগুদলমর্ অ্বশযই এর্টি পদরর্ল্পর্া অ্গ্রসর র্রমি হমব, ো ঘেমের 
সামথ দর্মিন দশর্া এবং ফাইল পদরর্ল্পর্া পূরণ র্মর।  
  
এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা র্মরমের্ ঘে আজ ঘসামবার দর্উ ইের্ন  দসটি দিিীে পেনামে প্রমবমশর 
বযাপামর এর্টি চূড়ান্ত দসদ্ধান্ত ববদশ্বর্ দবমশষজ্ঞমির িারা দর্ম্নদলদ ি এর্টি ঘডো পেনামলাচর্ার 
মাধযমম আগামীর্াল আসমব। ঘেমের পরু্রাে ঘ ালার পদরর্ল্পর্ার পেনাে িইু এর জর্য বযবসাদের্ 
দর্মিনশর্া এ ামর্ পাওো োমব।  
  
"আমরা ে র্ পুর্রাে ঘ ালার এই ধাপগুদল ঘপদরমে োদি, ি র্ স্থার্ীে সরর্ামরর ঘমমর্ চলা 
এবং ঘজারিার র্রার র্ােনক্রম আমরা র্ঠির্ হমে পমড়। আমরা ঘেমের প্রমোগ ক্ষমিা বৃদদ্ধর জর্য 
দর্বনাহী আমিশ জাদর র্মর এর্টি অ্দিদরি পিমক্ষপ দর্মি োদি। গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
এ র্ ঘেে জমুড় প্রদিটি অ্ঞ্চমল এো র্মরদে এবং এটি সামদগ্রর্ভামব র্াজ র্মরমে, িমব এটি 
সম্মদি এবং প্রমোমগর উপর এবং মার্ুমষরা র্ীভামব দর্েমগুদল অ্র্ুসরণ র্মর িার উপর দর্ভন র 
র্মর আরও ভামলা ও  ারাপ র্াজ র্মর। দর্উ ইের্ন বাসীরা এই ভাইরামসর দবরুমদ্ধ লড়াইমে এর্টি 
অ্দবশ্বাসয র্াজ র্মরমে, দর্ন্তু অ্দবরি স্মােন  হমি থার্াে আমামির সাফলয আমামির সবার উপর 
দর্ভন র র্রমব।  
  
মহামাদরটি শুরু হওোর পর ঘথমর্ ঘেে গির্াল COVID-19 পরীক্ষাে আক্রামন্তর দির্ ঘথমর্ 
সবনদর্ম্ন শিাংমশ ঘপ ৌঁমেমে। গির্াল দর্উ ইের্ন  ঘেমে অ্র্ুদষ্ঠি 68,541টি পরীক্ষার মমধয মাত্র 618 
জর্ বা এর্ শিাংমশরও র্ম আক্রান্ত দেল। গি দির্ দিমর্ প্রদিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামন্তর 
শিাংশ দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  খসামিার  মঙ্গলিার  িুধ্িার  
New York City  1.20%  1.20%  1.00%  
Capital Region  0.70%  0.30%  0.40%  

Central New York  1.40%  1.10%  3.00%  
Finger Lakes  0.60%  0.60%  1.00%  
Long Island  1.00%  0.70%  0.70%  

Hudson Valley  1.00%  0.90%  0.60%  
Mohawk Valley  1.40%  0.60%  1.30%  
North Country  0.20%  0.30%  0.10%  
Southern Tier  0.20%  0.10%  0.00%  

Western New York  1.00%  1.00%  1.10%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 618টি র্িুর্ র্মভল র্মরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সং যা দর্দিি 
র্মরমের্, োর মাধযমম দর্উ ইের্ন  ঘেমে ঘেেজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সবনমমাে সং যা হমলা 385,760 
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জর্। ঘমাে 385,760 জর্ বযদি োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিিভামব সর্াি হমেমের্, িামির 
ঘভ গদলর্ অ্বস্থার্ দর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  খমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,034  5  
Allegany  57  2  
Broome  657  0  
Cattaraugus  109  0  
Cayuga  106  0  
Chautauqua  110  2  
Chemung  138  0  
Chenango  139  0  
Clinton  99  0  
Columbia  443  1  
Cortland  44  2  
Delaware  89  0  
Dutchess  4,088  11  
Erie  6,920  38  
Essex  40  0  
Franklin  26  1  
Fulton  236  0  
Genesee  217  1  
Greene  252  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  128  0  
Jefferson  82  0  
Lewis  21  0  
Livingston  123  0  
Madison  341  3  
Monroe  3,439  21  
Montgomery  105  1  
Nassau  41,349  29  



 

 

Niagara  1,183  6  
NYC  211,260  319  
Oneida  1,332  25  
Onondaga  2,615  57  
Ontario  235  1  
Orange  10,604  5  
Orleans  271  1  
Oswego  144  5  
Otsego  82  0  
Putnam  1,295  1  
Rensselaer  515  0  
Rockland  13,474  7  
Saratoga  526  3  
Schenectady  738  1  
Schoharie  55  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  64  0  
St. Lawrence  215  0  
Steuben  257  0  
Suffolk  40,810  40  
Sullivan  1,434  1  
Tioga  140  0  
Tompkins  173  0  
Ulster  1,746  2  
Warren  258  1  
Washington  243  0  
Wayne  139  2  
Westchester  34,409  24  
Wyoming  93  0  
Yates  40  0  
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