
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  েহম্বর তৃতীয় পর্নাম্বয়র ইর্ম্ব ার  াইবর্িং স্থবগত ঘ াষণা কম্বরর্  
  

সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের জর্ে ঘেটিোপী পরীক্ষার মার্েণ্ড িৃবি কম্বর  
  

ঘলাকাল এর্ম্ব াসনম্বমন্ট সহায়ক বহম্বসম্বি ঘেট এর্ম্ব াসনম্বমন্ট ব পাটন ম্বমন্ট ততবর কম্বরম্বের্  
  

ঘপ্রবসম্ব ন্ট ট্রাম্পম্বক মাস্ক পরার আহ্বার্  
  

স্বীকার কম্বরম্বের্ ঘর্ েয়টি প্রধার্ খুচরা বিম্বেতা ঘেেিোপী তাম্বের সকল ঘোকাম্বর্ ঘ স কভার 
পরম্বত গ্রাহকম্বের আিেেকতা কম্বরম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.1 েতািংে আোন্ত বেল  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 11 জম্বর্রমৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 625 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া ঘেটিোপী 39 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আোম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আোম্বন্তর সিংখোম্বক 394,079-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটির ইর্ম ার  াইনর্িং পুর্রায় 
ঘ ালা, তৃতীয় পেনাময়র এনিমত 6 জলুাই ো ঘ ালার কথা নেল, ইমডার  াইনর্িং ব্যব্স্থা  ুমল 
ঘেওয়া ঘেমের অ্র্যার্য ঘেমে COVID-19 আক্রামের িিং যা ব্ৃনি পাওয়ার অ্নভজ্ঞতার নভনিমত তা 
স্থনগত করা হমব্।  
  
গভর্নর এোড়াও ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেে ঘেেব্যাপী িকল নর্উ ইয়কন ব্ািীমের কামে 
তার পরীক্ষার মার্েণ্ড নব্সৃ্তত করমব্। নর্উ ইয়কন  নব্মের ঘেমকামর্া ব্ড় ঘেমের ঘেময় মাথানপেু ঘব্নে 
পরীক্ষা পনরোলর্া কমর এব্িং এ র্ পরীক্ষার মার্েণ্ড নব্সৃ্তত করার ক্ষমতা আমে।  
  
গভর্নর কুওমমা এোড়াও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেে COVID-19 নর্মেন নেকা এব্িং 
নব্নিনর্মষমির স্থার্ীয় প্রময়াগ িহায়ক করার জর্য একটি এর্ম ািনমমন্ট ন পােন মমন্ট ততনর করমব্।  
  
গভর্নর ঘপ্রনিম ন্ট ট্রাম্পমক মাস্ক পরার আহ্বার্ জানর্ময়মের্।  



 

 

  
গভর্নর আমরা ব্মলর্ ঘে েয়টি প্রিার্  ুেরা নব্মক্রতার ঘেেব্যাপী তামের ঘোকামর্ ঘকর্াকাোর িময় 
ঘক্রতামের ঘ ি কভার পরমত আব্েযকতা কমরমে, োর মমিয রময়মে: কেমকা, নি-োউর্, 
নিমে ি এব্িং ন 'আমগানেমর্া, েপ অ্যাড েপ, েপি এব্িং ঘহাল  ু ি।  
  
"আমরা নর্উ ইয়কন  নিটির জর্য তৃতীয় পেনাময়র ইর্ম ার  াইনর্িং স্থনগত করমত োনি েতক্ষণ র্া 
ব্াস্তব্তা পনরব্নতন ত হমি এব্িং এো ঘ ালা ব্ুনিমামর্র কাজ হমব্। এই মুহূমতন , এো ব্ুনিমামর্র কাজ 
র্য়। এটি একটি নর্উ ইয়কন  নিটি-শুিুমাত্র পনরব্তন র্ কারণ িনতয ব্লমত এটি একটি িমিযা ো 
নর্উ ইয়কন  নিটিমত িব্মেময় ঘব্নে উচ্চানরত হয়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রাজিার্ী অ্ঞ্চল আজ 
েতুথন পেনাময় োমি। ঘেমের িমি অ্িংমে িিং যাো ঘব্ে ভামলা তমব্ অ্র্যার্য ঘেমে আেঙ্কার ঘম  
ঘেম  আিন্ন নব্পে প্রনতমরামি আমামের নব্মেষভামব্ নর্রলি ও িতকন  থাকমত হমব্। অ্র্যথায় আমরা 
ঘে মব্া নর্উ ইয়মকন  িিংক্রমমণর হার ঘব্মড় ঘগমে এব্িং আমরা ঘে র্রমকর অ্নভজ্ঞতা লাভ কমরনে 
ঘিই পনরনস্থনতমত ঘকউ ন মর ঘেমত োয় র্া।"  
  
গভর্নর েলমার্ COVID-19 মহামারী েলাকালীর্ িমময় ঘেমের অ্িগনত িম্পমকন  নর্উ 
ইয়কন ব্ািীমকও আপম ে কমরনেমলর্। রাজিার্ী অ্ঞ্চল আজ পুর্রায় ঘ ালার েতুথন পেনাময় প্রমব্ে 
কমরমে। র্তুর্ ঘকমির িিং যা, পরীক্ষার েতািংে োরা আক্রাে নেল এব্িং অ্র্যার্য অ্মর্ক িহায়ক 
 াো পময়ন্ট িব্িময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব্।  
  
আজমকর তথয িিংমক্ষমপ নর্মে তুমল িরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 879 (-12)  
• ঘরাগী সেে ভবতন  - 71 (-1)  
• হসবপটাল কাউবন্ট - 29  
• ICU সিংখো - 226 (+9)  
• টিউি ঘেওয়া হয় এমর্ ICU-এর সিংখো - 139 (+2)  
• ঘমাট ব সচাজন  - 70,590 (+103)  
• মৃতুে - 11  
• ঘমাট মৃতুে - 24,866  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে অ্র্ুনিত 56,710 জমর্র পরীক্ষার মমিয মাত্র 625 জর্ ব্া 1.1 েতািংে 
আক্রাে ঘরাগী নেল। গত নতর্ নেমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামের েতািংে নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘসামিার  মঙ্গলিার  
New York City  1.00%  1.00%  1.10%  
Capital Region  0.50%  0.30%  1.00%  

Central New York  0.50%  1.40%  1.40%  
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Finger Lakes  0.70%  1.00%  1.50%  
Long Island  0.70%  1.10%  1.10%  
Hudson Valley  0.60%  1.00%  0.80%  
Mohawk Valley  2.20%  0.90%  1.40%  
North Country  0.40%  0.00%  0.40%  
Southern Tier  0.60%  0.40%  0.70%  

Western New York  0.80%  1.30%  1.30%  
  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 625 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামি আক্রাে ঘরাগীর িিং যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মািযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেজমুড় আক্রাে ঘরাগীর িব্নমমাে িিং যা হমলা 394,079 
জর্। ঘমাে 394,079 জর্ ব্যনি োরা ভাইরামির জর্য নর্নিতভামব্ ির্াি হময়মের্, তামের 
ঘভৌগনলক অ্ব্স্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট আোন্ত  র্তুর্ আোন্ত  
Albany  2,112  10  
Allegany  61  2  
Broome  722  6  

Cattaraugus  123  0  
Cayuga  119  4  

Chautauqua  127  0  
Chemung  144  3  
Chenango  146  0  
Clinton  101  0  
Columbia  466  2  
Cortland  47  0  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,213  6  
Erie  7,337  45  
Essex  42  0  
Franklin  31  1  
Fulton  257  1  
Genesee  238  0  
Greene  260  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  162  3  



 

 

Jefferson  88  2  
Lewis  30  0  

Livingston  130  1  
Madison  357  0  
Monroe  3,780  38  

Montgomery  118  0  
Nassau  41,853  46  
Niagara  1,237  3  
NYC  215,475  296  
Oneida  1,642  15  

Onondaga  2,863  21  
Ontario  265  6  
Orange  10,730  7  
Orleans  281  0  
Oswego  201  4  
Otsego  84  0  
Putnam  1,329  3  

Rensselaer  555  2  
Rockland  13,602  12  
Saratoga  550  1  

Schenectady  805  5  
Schoharie  58  0  
Schuyler  13  1  
Seneca  70  1  

St. Lawrence  219  0  
Steuben  268  2  
Suffolk  41,427  42  
Sullivan  1,452  1  
Tioga  143  0  

Tompkins  177  0  
Ulster  1,782  1  
Warren  263  0  

Washington  246  0  
Wayne  174  4  

Westchester  34,866  28  
Wyoming  95  0  



 

 

Yates  46  0  
  

###  
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