
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সু্কল পরু্রায় খ ালার জর্ে র্তুর্ তথ্ে চাবলত বর্ম্বদন বেকার কথ্া খ াষণা কম্বরম্বের্  
  

চতুথ্ন পর্নাম্বয়র অঞ্চম্বলর সু্কলগুবল পরু্রায়  ুলম্বত পাম্বর র্বদ দদবর্ক সংক্রমম্বণর হার 14-বদম্বর্র 
গড় িেিহার কম্বর 5 েতাংম্বের বর্ম্বচ থ্াম্বক  

  
1 আগম্বের পর আঞ্চবলক সংক্রমম্বণর হার 9 েতাংম্বের খিবে খিম্বড় খগম্বল সু্কলগুবল িন্ধ হম্বয় র্াম্বি  

  
চূড়ান্ত স্বাস্থ্ে দপ্তর এিং বরইমোবজর্ অোডভাইজবর কাউবিল বর্ম্বদন বেকা এিং বর্ম্বদন বেকার মূল 

র্ীবতগুবল এ াম্বর্ উপলব্ধ  
  

গতকাম্বলর COVID-19 খেম্বের মাত্র 1.08 েতাংে আক্রান্ত বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  খেম্বে COVID-19 এর কারম্বণ 10 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  খেম্বে আম্বরা 557 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - র্া খেেিোপী 38 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ খমাে আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 402,263-খত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে সু্কলগুনল পরু্রোয় স্ট োলোর জর্য র্তুর্, তথ্য 
চোনলত নর্মদন নির্োর র্থ্ো স্ট োষণো র্মরমের্। এর্টি অঞ্চমলর সু্কলগুনল আবোর  ুলমত পোমর যনদ স্টেই 
অঞ্চলটি পুর্রোয় স্ট োলোর স্টেজ IV এ থ্োমর্ এবং যনদ তোর দদনর্র্ েংক্রমমণর হোর 5 িতোংমির 
নর্মচ থ্োমর্ অথ্বো আমরো নর্মচ থ্োমর্ 14 নদমর্র গড় বযবহোর র্মর, পজ তুমল স্টর্ওয়োর পর স্টথ্মর্। 
1 আগমের পর যনদ আঞ্চনলর্ েংক্রমমণর হোর 9 িতোংমির স্টবনি স্টবমড় যোয়, তোহমল সু্কলগুমলো 
বন্ধ হময় যোমব। নর্উ ইয়র্ন  স্টেে 1 স্টথ্মর্ 7 আগমের েপ্তোমহ েূত্রটি নর্র্নোরণ র্রমব। নর্উ ইয়র্ন  
স্টেে, নরইমোনজর্ এডুমর্ির্ অযোডভোইেনর র্োউনিল এবং স্বোস্থ্য দপ্তর আজ সু্কল পুর্রোয় স্ট োলোর 
জর্য চূড়োন্ত নর্মদন নির্ো এবং নদর্নর্মদনির্োরী র্ীনত প্রর্োি র্মরমে, যো এ োমর্ পোওয়ো যোমব। DOH 
এবং গভর্নরে নরইমোনজর্ র্োউনিল নিক্ষো নবভোমগর েোমথ্  নর্ষ্ঠভোমব র্োজ র্রমে নিক্ষো েংক্রোন্ত 
নর্মদন নির্ো প্রর্োি র্রোর েময়। 31 জলুোই সু্কলগুনল পুর্রোয় স্ট োলোর পনরর্ল্পর্ো র্রো হমব।  
  
রোমজযর নর্মদন নির্োর দ্বোরো েমবোর্র্ র্রো নবষয়গুনলর মমর্য রময়মে:  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pre-K_to_Grade_12_Schools_MasterGuidence.pdf


 

 

• মোস্ক/PPE  
• েোমোনজর্ দরুত্ব বজোয় রো ো  
• দলগত র্োঠোমমো  
• ক্লোমে বমে প্রদোর্ র্রো নর্মদনির্ো েবনোনর্র্ র্রমত স্থ্োমর্র পুর্নবনর্যোে র্রো  
• পনরবহর্  
•  োদয পনরমষবো  
• উত্তরপমবনর পনরচযনো এবং পোঠযক্রম বনহভূন ত নবিয়েমহূ  
• নিনর্ং  
•  ুুঁমজ স্টবর র্রো  
• পনরষ্কোর এবং জীবোণমুুক্তর্রণ র্রো  

  
গভর্নর কুওমমো চলমোর্ COVID-19 মহোমোরী চলোর্োলীর্ েমময় স্টেমের অগ্রগনত েম্পমর্ন  নর্উ 
ইয়র্ন বোেীমর্ও আপমডে র্মরনেমলর্। র্তুর্ স্টর্মের েং যো, পরীক্ষোর িতোংি যোরো আক্রোন্ত নেল এবং 
অর্যোর্য অমর্র্ েহোয়র্ ডোেো পময়ন্ট েবেময় forward.ny.gov-এ পোওয়ো যোমব।  
  
"েবোই সু্কল পুর্রোয়  ুলমত চোয়, নর্ন্তু আপনর্ ত র্ই পুর্রোয়  লুমবর্ য র্ এটি পুর্রোয় স্ট োলো 
নর্রোপদ হয়, এবং তো স্টডেোর মোর্যমম নর্র্নোরণ র্রো হয়। আপনর্ আপর্োর আঙ্গলু তুমল র্মর 
বোতোে অর্ভুব র্মরর্ র্ো, আপর্োর স্টর্োর্ অর্ুমপ্ররণো স্টর্ই, আপর্োর স্টর্োর্ স্বপ্ন স্টর্ই, আপর্োর 
স্টর্োর্ আমবগ স্টর্ই -- স্টর্বল স্টডেো স্টদ ুর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো আমরো স্টবনি পরীক্ষো 
র্নর এবং আমোমদর র্োমে স্টয স্টর্োর্ রোমজযর স্টচময় স্টবনি তথ্য আমে। যনদ ভোইরোে আপর্োর 
নর্য়ন্ত্রমণ থ্োমর্, পুর্রোয়  লুুর্। যনদ ভোইরোে আপর্োর নর্য়ন্ত্রমণ র্ো থ্োমর্, তোহমল আপনর্ পরু্রোয় 
 ুলমত পোরমবর্ র্ো। আমরো আমোমদর েন্তোর্মদর নলেমোে পরীক্ষো নহমেমব বযবহোর র্রমবো র্ো এবং 
আমরো আমোমদর েন্তোর্মদর এমর্ জোয়গোয় রো মবো র্ো স্টয োমর্ তোমদর স্বোস্থ্য নবপন্ন হমব। এেো 
এমতোেোই েহজ। েোর্োরণ জ্ঞোর্ এবং বুনিমত্তো এ র্ও নর্র্নোরণ র্রমত পোমর আমরো নর্ র্নর, 
এমর্নর্ এই পোগল র্মর স্টদওয়ো পনরমবমিও। আমরো আমোমদর নিশুমদর নগনর্নপগ নহমেমব বযবহোর 
র্রমবো র্ো। নবমিষজ্ঞমদর র্োমে আনম যো বলনে তো  ুবই েহজ। আনম আমোর স্টমময়মর্ সু্কমল 
পোঠোব নর্ র্ো স্টেই নেিোন্ত আনম নর্নি। যনদ এেো নর্রোপদ হয়, আনম তোমর্ পোঠোমবো। যনদ এেো 
নর্রোপদ র্ো হয়, আনম তোমর্ পোঠোমবো র্ো। আর আপনর্ নবজ্ঞোমর্র মোর্যমম তো নর্র্নোরণ র্রমত 
পোমরর্।"  
  
আজমর্র তথ্য েংমক্ষমপ নর্মচ তুমল র্রো হমলো:  

• খরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 792 (-9)  
• খরাগী সদে ভবতন  - 60 (-15)  
• হসবপোল কাউবি - 31  
• ICU সং ো - 175 (+1)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-খত ভবতন র সং ো - 103 (+1)  
• খমাে বডসচাজন  - 71,643 (+78)  

https://forward.ny.gov/


 

 

• মৃতুে - 10  
• খমাে মৃতুে - 24,989  

  
গতর্োল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে অর্ুনষ্ঠত 51,687 জমর্র পরীক্ষোর মমর্য মোত্র 557 জর্ বো 1.08 
িতোংি আক্রোন্ত স্টরোগী নেল। গত নতর্ নদমর্ প্রনতটি অঞ্চমলর পরীক্ষোয় আক্রোমন্তর িতোংি নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  1.2%  2.0%  0.9%  

Central New York  1.7%  1.1%  1.0%  
Finger Lakes  1.0%  0.8%  1.0%  
Long Island  1.0%  0.9%  1.5%  
Mid-Hudson  0.8%  0.9%  0.8%  

Mohawk Valley  0.9%  0.8%  0.8%  
New York City  1.0%  1.3%  1.1%  
North Country  0.3%  0.4%  0.2%  
Southern Tier  1.5%  0.6%  0.9%  

Western New York  1.9%  1.0%  1.1%  
  
এেোড়োও গভর্নর আরও 557 জর্ র্তুর্ র্মভল র্মরোর্োভোইরোমে আক্রোন্ত স্টরোগীর েং যো নর্নিত 
র্মরমের্, যোর মোর্যমম নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে স্টেেজমুড় আক্রোন্ত স্টরোগীর েবনমমোে েং যো হমলো 402,263 
জর্। স্টমোে 402,263 জর্ বযনক্ত যোরো ভোইরোমের জর্য নর্নিতভোমব ের্োক্ত হময়মের্, তোমদর 
স্টভৌগনলর্ অবস্থ্োমর্র নবিদ বয যো নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  খমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,225  6  
Allegany  66  0  
Broome  827  7  

Cattaraugus  138  0  
Cayuga  126  0  

Chautauqua  171  1  
Chemung  148  0  
Chenango  169  3  
Clinton  109  0  
Columbia  487  1  
Cortland  59  1  
Delaware  92  0  



 

 

Dutchess  4,280  4  
Erie  7,766  24  
Essex  51  0  
Franklin  36  0  
Fulton  265  0  
Genesee  250  0  
Greene  266  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  193  1  
Jefferson  99  2  
Lewis  31  0  

Livingston  147  0  
Madison  375  1  
Monroe  4,200  23  

Montgomery  133  1  
Nassau  42,354  47  
Niagara  1,342  2  
NYC  219,301  250  
Oneida  1,830  7  

Onondaga  3,142  18  
Ontario  302  2  
Orange  10,841  6  
Orleans  287  0  
Oswego  222  2  
Otsego  89  0  
Putnam  1,365  4  

Rensselaer  617  1  
Rockland  13,719  3  
Saratoga  610  8  

Schenectady  868  4  
Schoharie  62  0  
Schuyler  15  0  
Seneca  74  0  

St. Lawrence  231  1  
Steuben  276  2  
Suffolk  42,112  84  



 

 

Sullivan  1,465  0  
Tioga  161  0  

Tompkins  186  0  
Ulster  1,862  3  
Warren  280  3  

Washington  249  0  
Wayne  209  4  

Westchester  35,327  30  
Wyoming  102  1  
Yates  48  0  

  
  

###  
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