
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘপ্রবিম্বেন্ট ট্রাম্বের বর্উ ইয়কন  বিটিম্বে ঘেোম্বরল এম্বেন্ট 
পাঠাম্বর্ার ঘকার্ পবরকল্পর্া ঘর্ই  

  
ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে ঘেট COVID-19 এর ের্ে 55 িেম্বরর ঘিেী িয়িী কারািন্দী িেবিম্বের পরীক্ষা 

কম্বরম্বে; 1.9 েোাংে পরীক্ষায় ঘরাগটি ের্াি হম্বয়ম্বে  
  

বর্রাপত্তা মার্ ঘমম্বর্ র্া চলা প্রবেষ্ঠার্গুবল েেন্ত এিাং িন্ধ করম্বে ঘেট পবুলে এিাং ঘেট বলকার 
কেতন পক্ষ টাস্ক ঘোম্বিনর ঘর্েত ত্ব ঘেম্বি িম্বল ঘ াষণা কম্বরর্  

  
ঘেট ও স্থার্ীয় িরকাম্বরর ের্ে ঘকন্দ্রীয় েহবিম্বলর আহ্বাম্বর্র পরু্রািতবত্ত কম্বরর্  

  
েরুণম্বের উম্বেম্বেে র্েুর্ বিজ্ঞাপর্ প্রচারণা শুরু  

  
হািপাোম্বল ভবেন  কম্বম হম্বয়ম্বে 706-18 মাচন  ঘেম্বক র্েুর্ বর্ম্ন  

  
গেকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.16 েোাংে আক্রান্ত বেল  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেসিমেন্ট ট্রাম্প তামক বমেমের্ ঘে ঘেোমরে 
এমজন্টমের বতন মামর্ সর্উ ইয়কন  সিটিমত পাঠামর্া হমব র্া। ঘেসিমেন্ট বমেমের্ ঘে সতসর্ ঘকার্ সিদ্ধান্ত 
ঘর্ওয়ার আমগ গভর্নমরর িামে এমজন্ট সর্ময়াগ সবষময় আমোচর্া করমবর্। সর্উ ইয়কন  ঘেট র্ীসতর 
ঘে ঘকার্ পসরবতন মর্র জর্য ঘেোমরে িরকামরর উপর কডা র্জর রাখমব।  
  
গভর্নর কুওমমা 55 বের বা তার ঘবশী বয়স্ক বযসিমের পরীক্ষা করার জর্য সর্উ ইয়কন  ঘেট 
সেপাটন মমন্ট অ্ে কামরকশন্স অ্যান্ড কসমউসর্টি িুপারসভশমর্র মমযয একটি িম্প্রিাসরত ঘটসেিং 
উমেযামগর েোেে ঘ াষণা কমরমের্। োয় 4,000 জর্ বযসির মমযয, 77 জমর্র ঘরাগটি শর্াি 
হময়মে, িিংক্রমমণর হার 1.9 শতািংশ।  
  
গভর্নর ঘেট জমুড ঘরেুমরন্ট এবিং পার্শাোয় িামাসজক েরূত্ব েঙ্ঘর্ েমর্ করমত একটি মাসি-
এমজসন্স টাস্ক ঘোিন গঠমর্র ঘ াষণা সেময়মের্। সর্উ ইয়কন  ঘেট পুসেশ এবিং ঘেট সেকার অ্েসরটির 
ঘচয়ারমযার্ সভর্মিন্ট ব্র্যােসে এই েমচষ্টার ঘর্তৃত্ব ঘেমবর্, ো সবপজ্জর্ক িামাসজক েরূত্ব েঙ্ঘর্ 



 

 

হওয়ার িামে িামেই দ্রুত তেন্তকারীমের সর্ময়াগ কমর সর্য়মার্ুবসতন তা েমচষ্টা বাডামর্া এবিং পসরসিসত 
ঘমাকামবোর জর্য সরময়ে টাইম ঘেটা বযবহার করমব। টাস্ক ঘোমিন স্বািয েপ্তর, আসেনক পসরমষবা 
েপ্তর, ঘমাটর োর্বাহর্ েপ্তর, কর ও অ্েন েপ্তর, সর্উ ইয়কন  ঘেট ইন্সুযমরন্স োন্ড এবিং কৃসষ ও 
বাজার েপ্তমরর তেন্তকারীমের অ্ন্তভুন ি করা হমব।  
  
গভর্নর এোডাও ঘেট এবিং িার্ীয় িরকামরর জর্য তহসবে েোমর্র জর্য ঘেোমরে িরকামরর েসত 
তার আহ্বার্ পুর্রাবৃসি কমরর্।  
  
গভর্নর কুওমমা তরুণমের উমেমশয একটি র্তুর্ সবজ্ঞাপর্ েচারণাও শুরু কমরমের্। 21 ঘেমক 30 
বের বয়িীমের মমযয িাপ্তাসহক গড COVID-19 হার 9.9 শতািংশ ঘেমক 13.2 শতািংমশ বৃসদ্ধ 
ঘপময়মে।  
  
গভর্নর চেমার্ COVID-19 মহামারী চোকােীর্ িমময় ঘেমটর অ্গ্রগসত িম্পমকন  সর্উ ইয়কন বািীমকও 
আপমেট কমরসেমের্। র্তুর্ ঘকমির িিংখযা, পরীক্ষার শতািংশ োরা আক্রান্ত সেে এবিং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক িহায়ক োটা পময়ন্ট িবিময় forward.ny.gov-এপাওয়া োমব।  
  
"ঘেসিমেন্ট পরামশন সেময়মের্ ঘে সতসর্ ঘেোমরে এমজন্টমের সর্উ ইয়কন  সিটিমত পাঠামবর্। আসম এই 
সবষময় ঘেসিমেমন্টর িামে কো বমেসে, এবিং আসম সবশ্বাি কসর র্া ঘে সর্উ ইয়কন  সিটিমত ঘেোমরে 
সির্য বা ঘেোমরে এমজন্ট পাঠামর্ার ঘকার্ ঘেৌসিকতা আমে, এবিং তা আসম তামক জাসর্ময়সে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এমর্ ঘকার্ ঘেোমরে িম্পসি ঘর্ই ো সবপমের িম্মুখীর্ হময়মে ো 
ঘেোমরে িরকামরর এমজন্ট পাঠামর্ার ঘেৌসিকতা েমাণ করমত পামর। িািংসবযাসর্ক আইর্ এই 
সবষময় পসরষ্কার। জাসতর তামের সবমবচর্ায় ঘমাতাময়র্ করার জর্য ঘকার্ ঘেোমরে পুসেশ বাসহর্ী 
ঘর্ই। পুসেশ বযবিা ঘেমটর অ্যীর্। ঘেসিমেন্ট এবিং আসম খুব ভামো আমোচর্া কমরসে। সতসর্ 
বমেমের্ ঘে সতসর্ সর্উ ইয়কন  সিটিমত সির্য পাঠামবর্ র্া। সতসর্ পাঠামবর্ র্া ঘিই িম্পমকন  সর্শ্চয়তা 
ঘের্টি, সকন্তু সতসর্ বমেমের্ ঘে সতসর্ সকেু করার আমগ আমরা কো বেব।"  
  
আজমকর তেয িিংমক্ষমপ সর্মচ তুমে যরা হমো:  
  

• হািপাোম্বল ঘরাগী ভবেন  - 706 (-8)  
• ঘরাগী িেে ভবেন  - 71 (-10)  
• হিবপটাল কাউবন্ট - 31  
• ICU এর িাংখ্ো - 160 (-19)  
• ইনু্টম্বিের্ িহ ICU এর িাংখ্ো - 93 (-3)  
• ঘমাট োডা ঘপময়মের্ - 72,466 (+80)  
• মতেুে - 13  
• ঘমাট মতেুে - 25,081  

  

https://forward.ny.gov/


 

 

গতকাে সর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুসিত 69,698 জমর্র পরীক্ষার মমযয 811 জর্ বা 1.16 শতািংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী সেে। গত সতর্ সেমর্ েসতটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতািংশ সর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  ঘিামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  
Capital Region  1.4%  1.3%  1.6%  

Central New York  1.0%  0.7%  0.8%  
Finger Lakes  0.9%  1.2%  0.6%  
Long Island  1.4%  1.0%  1.4%  
Mid-Hudson  1.1%  0.9%  0.9%  

Mohawk Valley  1.6%  0.9%  0.8%  
New York City  1.4%  1.2%  1.3%  
North Country  0.6%  0.5%  0.6%  
Southern Tier  1.3%  0.6%  0.6%  

Western New York  1.6%  0.9%  1.5%  
  
এোডাও গভর্নর আরও 811 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামি আক্রান্ত ঘরাগীর িিংখযা সর্সশ্চত 
কমরমের্, োর মাযযমম সর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড আক্রান্ত ঘরাগীর িবনমমাট িিংখযা হমো 409,697 
জর্। ঘমাট 409,697 জর্ বযসি োরা ভাইরামির পরীক্ষায় পসজটিভ শর্াি হময়মের্, তামের 
ঘভৌগসেক অ্বিার্ সর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,401  32  
Allegany  72  0  
Broome  934  4  

Cattaraugus  148  1  
Cayuga  135  1  

Chautauqua  212  2  
Chemung  157  1  
Chenango  194  3  
Clinton  114  0  
Columbia  497  0  
Cortland  80  3  
Delaware  95  2  
Dutchess  4,400  13  
Erie  8,187  52  



 

 

Essex  54  0  
Franklin  42  0  
Fulton  268  1  
Genesee  260  2  
Greene  273  1  
Hamilton  6  0  
Herkimer  213  2  
Jefferson  120  7  
Lewis  34  1  

Livingston  161  0  
Madison  388  0  
Monroe  4,511  19  

Montgomery  145  1  
Nassau  42,816  51  
Niagara  1,405  10  
NYC  222,832  388  
Oneida  1,980  5  

Onondaga  3,344  18  
Ontario  334  1  
Orange  10,968  8  
Orleans  288  0  
Oswego  234  2  
Otsego  102  1  
Putnam  1,397  3  

Rensselaer  669  1  
Rockland  13,820  8  
Saratoga  663  13  

Schenectady  946  10  
Schoharie  66  2  
Schuyler  20  0  
Seneca  80  0  

St. Lawrence  253  3  
Steuben  284  1  
Suffolk  42,715  94  



 

 

Sullivan  1,475  2  
Tioga  175  0  

Tompkins  213  4  
Ulster  1,911  2  
Warren  290  2  

Washington  252  1  
Wayne  238  2  

Westchester  35,667  31  
Wyoming  108  0  
Yates  51  0  

  
গতকাে সর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 13 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর েমে ঘমাট এমি 
োাঁসডময়মে 25,081 এ। একটি ঘভৌগসেক সবশে বযাখযাসর্ম্নরূপ, কাউসন্ট অ্ে ঘরসিমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবন্ট অে ঘরবিম্বেন্স অর্ুোয়ী মতেুে  

কাউবন্ট  র্েুর্ মতেুে  
Bronx  2  
Broome  1  
Kings  2  

Manhattan  1  
Onondaga  1  
Orange  2  
Queens  1  
Rockland  1  

Westchester  1  
Non-NYS  1  

  
  

###  
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