
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেট আগম্বের প্রথম সপ্তাম্বে েরৎকালীর্ সু্কল 
পরু্রায় ঘ ালার বসদ্ধান্ত ঘর্ম্বি  

  
পরির্তী বিজ্ঞবপ্ত র্া ঘেওয়া পেনন্ত কাউবি ঘমলা িাবর্তল  

  
েবপিং মলগুবল শুধুমাত্র িবধনর্ত HVAC বসম্বেমসমূে সুবিধাসে শুক্রিার ঘথম্বক চরু্তথন পেনাম্বয় ঘ ালা 

োম্বি  
  

ফায়ার আইলোম্বে বির্তরম্বণর জর্ে ঘেট মাস্কও েোে সোবর্টাইজার সরিরাে করম্বি  
  

লিং আইলোে আজ পরু্রায় ঘ ালার চরু্তথন পেনাম্বয় প্রম্বিে কম্বরম্বে  
  

গর্তকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.2 ের্তািংে আক্রান্ত বেল  
  

গর্তকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 11 জম্বর্রমৃরু্তে েম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 692 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বির্ত কম্বর - ো ঘেটিোপী 42 
কাউবিম্বর্ত র্রু্তর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসে ঘমাট আক্রাম্বন্তর সিং োম্বক 398,929-ঘর্ত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে শরৎকামে আগমের প্রথম সপ্তামে পুর্রাে 
সু্কেসমূে চােু েমে দক র্া ঘস দেষমে দর্উ ইেকন  ঘেট দসদ্ধান্ত দর্মে। দর্উ ইেকন  ঘেট এখর্ 
দর্মিন দশকার দেষমে ঘেকমোল্ডারমির সামথ পরামশন করমে, ো 13 জেুাই চূড়ান্ত করা েমে। 31 জেুাই 
সু্কেগুদে পরু্রাে ঘখাোর পদরকল্পর্া করা েমে।  
  
এোড়াও, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে েতক্ষণ র্া সতকন তা জাদর করা েমে ঘস পেনন্ত দেজ্ঞদপ্ত র্া 
ঘিওো পেনন্ত সকে কাউদি ঘমো োদতে করা েমে। গভর্নর কুওমমা এর আমগ ঘ াষণা কমরদেমের্ 
ঘে এই গ্রীমে দর্উ ইেকন  ঘেট ঘেোর োদতে করা েমে।  
  
গভর্নর কুওমমা 10 জেুাই শুক্রোর ঘথমক শুরু কমর ঘ াষণা দিমেদেে ঘে উন্নততর দেটিং, 
ঘভদিমেশর্ এেিং এোর কদিশদর্িং - ো HVAC - পদরস্রােণ েযেস্থা প্রমোগ কমর এেিং সঠিক 



 

 

োেুচোচে ঘপ্রামটাকে অ্র্সুরণ কমর মেসমূে পরু্রাে ঘখাোর চতুথন পেনামে প্রমেশকারী অ্ঞ্চেগুদেমত 
খুেমত পামর। HVAC দসমেমগুদেমক র্ূযর্তম িক্ষতা দরমপাটন িং মার্ - ো MERV - সে দেল্টারগুদে 
অ্পদরোেনভামে অ্ন্তভুন ক্ত করমত েমে োর ঘরটিং COVID-19 ভাইরাস দেল্টার কমর, তমে েদি 
দসমেমট অ্দতদরক্ত সুরক্ষা ঘিে তমে র্ূযর্তম MERV এর মার্ 11 এ চাোমর্া ঘেমত পামর। 
ঘভদিমেশর্ ঘপ্রামটাকমের মমযয োইমরর োতাস েৃদদ্ধ, োেু সঞ্চাের্ হ্রাস, িী ন সমে চোর দসমেম 
এেিং  র্  র্ দেল্টার ঘচকসমূে অ্ন্তভুন ক্ত রমেমে।  
  
এোড়াও, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দর্উ ইেকন  ঘেট োোর আইেযাি COVID 
ধ্বিংসকারীমির জর্য 1,000 মাস্ক এেিং 2-আউন্স 1,000 ঘোতে েযাি সযাদর্টাইজার সরেরাে 
করমে - একট অ্িংশীিাদরত্ব োর মমযয GMHC এেিং োোর আইেযাি সম্প্রিামের ঘর্তারা রমেমের্ 
- োোর আইেযামি দেতরমণর জর্য।  
  
গভর্নর চেমার্ COVID-19 মোমারী চোকােীর্ সমমে ঘেমটর অ্গ্রগদত সম্পমকন  দর্উ ইেকন োসীমকও 
আপমেট কমরদেমের্। েিং আইেযাি আজ পুর্রাে ঘখাোর চতুথন পেনামে প্রমেশ কমরমে। র্তুর্ ঘকমসর 
সিংখযা, পরীক্ষার শতািংশ োরা আক্রান্ত দেে এেিং অ্র্যার্য অ্মর্ক সোেক োটা পমেি সেসমে 
forward.ny.gov-এপাওো োমে।  
  
"ঘসমেম্বর মামস একট সু্কে দকভামে পুর্রাে খেুমে ঘস দেষমে আমরা সকে ঘেকমোল্ডারমির সামথ 
পরামশন করদে। আমামির এই ঘেমট 700 সু্কে দেদিক্ট আমে এেিং এগুদে গ্রামাঞ্চে ঘথমক শহুমর 
শেরতদের মমযয রমেমে। স্থার্ীেরা তামির সু্কে এেিং সু্কমের দসদ্ধামন্তর সামথ খেু জদড়ত, তাই 
আমরা তামির সামথ ঘিখা করদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঐ সু্কেগুদে পুর্রাে খুেমে দক র্া ঘস 
দেষমে আগমের প্রথম সপ্তামে ঘেট একট দসদ্ধান্ত ঘ াষণা করমে এেিং আমরা সমেনাত্তম উপেভয 
ঘেটাসে এই দসদ্ধান্ত দর্মত চাই কারণ এখামর্ দির্-দির্ এেিং সপ্তামে সপ্তামে  টর্ােদে পদরেতন র্ েে। 
এক সপ্তাে এই ভাইরামসর সমে একট জীের্কাে েমত পামর কারণ সেদকেু খুে দ্রুত পদরেতন র্ 
েমে। সু্কেগুমো েেমে ঘে আগমের প্রথম সপ্তামের ঘশমষ তামির একট দসদ্ধান্ত ঘর্ওো প্রমোজর্ 
োমত তারা সুইচগুদে চাে ুকরমত পামর এেিং ঘসমেম্বমরর জর্য সেদকেু প্রস্তুত করমত পামর এেিং 
আমরা প্রথম সপ্তামের ঘেটা ঘিখমো এেিং তারপর আমরা একট দসদ্ধান্ত ঘর্ে।"  
  
আজমকর তথয সিংমক্ষমপ দর্মচ তুমে যরা েমো:  
  

• োসপাতামে ঘরাগী ভবর্তন  - 841 (+5)  
• ঘরাগী সেে ভবর্তন  - 84 (+16)  
• েসবপটাল কাউবি - 31  
• ICU এর সিং ো - 166 (+6)  
• ইিুম্বিের্সে ICU এর সিং ো - 97 (-6)  
• ঘমাট বিসচাজন সমূে - 71,185 (+94)  
• মৃরু্তে - 11  
• ঘমাট মৃরু্তে - 24,944  

https://forward.ny.gov/


 

 

  
গতকাে দর্উ ইেকন  ঘেমট অ্র্ুদিত 57,585 জমর্র পরীক্ষার মমযয মাত্র 692 জর্ ো 1.2 শতািংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী দেে। গত দতর্ দিমর্ প্রদতট অ্ঞ্চমের পরীক্ষাে আক্রামন্তর শতািংশ দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  1.00%  1.20%  0.90%  

Central New York  1.70%  1.60%  1.20%  
Finger Lakes  1.10%  0.90%  1.40%  
Long Island  0.90%  1.00%  1.30%  
Mid-Hudson  0.90%  0.90%  1.20%  

Mohawk Valley  1.10%  1.10%  1.10%  
New York City  0.90%  1.10%  1.20%  
North Country  0.40%  0.20%  0.20%  
Southern Tier  0.70%  0.50%  0.50%  

Western New York  1.20%  1.40%  1.70%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 692 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সিংখযা দর্দিত 
কমরমের্, োর মাযযমম দর্উ ইেকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সেনমমাট সিংখযা েমো 398,929 
জর্। ঘমাট 398,929 জর্ েযদক্ত োরা ভাইরামস আক্রান্ত দর্দিতভামে শর্াক্ত েমেমের্, তামির 
ঘভৌগদেক অ্েস্থার্ দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্রু্তর্ আক্রান্ত  
Albany  2,175  11  
Allegany  64  1  
Broome  766  4  

Cattaraugus  130  2  
Cayuga  122  0  

Chautauqua  149  14  
Chemung  147  0  
Chenango  159  2  
Clinton  106  1  
Columbia  482  3  
Cortland  54  1  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,250  2  



 

 

Erie  7,596  52  
Essex  49  0  
Franklin  33  0  
Fulton  262  0  
Genesee  244  2  
Greene  263  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  181  0  
Jefferson  94  0  
Lewis  31  0  

Livingston  137  3  
Madison  368  1  
Monroe  4,046  42  

Montgomery  121  0  
Nassau  42,122  34  
Niagara  1,307  10  
NYC  217,777  289  
Oneida  1,776  16  

Onondaga  3,029  32  
Ontario  286  3  
Orange  10,806  8  
Orleans  286  1  
Oswego  210  3  
Otsego  86  0  
Putnam  1,344  4  

Rensselaer  580  9  
Rockland  13,679  11  
Saratoga  582  4  

Schenectady  844  1  
Schoharie  60  1  
Schuyler  13  0  
Seneca  71  0  

St. Lawrence  227  1  
Steuben  271  0  



 

 

Suffolk  41,799  69  
Sullivan  1,460  1  
Tioga  150  0  

Tompkins  180  1  
Ulster  1,845  2  
Warren  273  0  

Washington  247  0  
Wayne  193  2  

Westchester  35,154  48  
Wyoming  98  1  
Yates  48  0  
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