
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, ওম্বেস্টার্ন বর্উ ইেকন  আগামীকাল ঘেম্বক ধাপ 2 এর পরু্রাে 
চাল ুহওো পেনাম্বের মম্বধে অন্তভুন বি আো করা োম্বে এিং 3 জরু্ তাবরখ ঘেম্বক কোবপম্বেল 

বরবজেম্বর্র ঘেম্বে ধাপ 2 এর পরু্রাে চাল ুহওোর আো করা োম্বে  
  

মহামাবর শুরু হওোর পর ঘেম্বক পবজটিভ পরীোর ফলাফম্বলর সিনবর্ম্ন হার ঘ াষণা  
  

বর্উ ইেকন  ঘস্টম্বে আরও 941 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বেম্বে - ো ঘস্টেিোপী 41টি 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত ঘরাগীর সংখো ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 371,711-এ বর্ম্বে এম্বসম্বে  

  
  
গভর্নর কু্ওম ো আজ ঘ োষণো দিমেমের্, দিশ্ব জর্স্বোস্থ্য দিমেষজ্ঞমির আঞ্চদিক তথ্য পর্নোমিোচর্ো 
অর্ুসরণ করোর পমর ওমেস্টোর্ন দর্উ ইেকন  আগো ীকোি ঘথ্মক পুর্রোে ঘ োিোর ধোপ 2 এ প্রমিে 
করমত র্োমে এিং কযোদপটোি দরদজওর্ আগো ী 3 জরু্ ঘথ্মক পরু্রোে ঘ োিোর ধোপ 2 এ প্রমিে 
করোর প্রতযোেো করমে।  
  
 হো োদর শুরু হওেোর পর ঘথ্মক গভর্নর পদজটিভ পরীক্ষোর ফিোফমির সিনদর্ম্ন হোরও ঘ োষণো 
কমরর্। ঘস্টট গতকোি 50,000টি পরীক্ষো কমরমে র্োর  মধয 2 েতোংমেরও ক  আক্রোন্ত ঘরোগী 
ের্োক্ত হমেমে।  
  
"আপদর্ র্দি একধোপ দপদেমে ঘর্র্, আ রো এই ভোইরোস দর্মে র্ো কমরদে, তো সদতযই দিস্মেকর 
একটি অজন র্ এিং এটির স স্তই এই ঘস্টমটর  োর্ুমষরো কমরদেি। 19 দ দিের্  োর্ুষ র্ো কমরমে তো 
আমগ ক র্ও কমরদর্ - তোরো ঘর্ িঢৃ় সংকল্প এিং েৃঙ্খিোসহ সোড়ো দিমেদেি তোমত আদ  অিোক 
হমেদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। " মর্ আমে আ রো ঘকোথ্োে দেিো । আ োমির এক দিমর্ 800 
জর্  োরো দগমেদেি - আ োমির  োদকন র্ র্ুক্তরোমের সিমচমে  োরোপ অিস্থ্ো দেি। এক স ে 
আ োমির পৃদথ্িীর সিমচমে  োরোপ অিস্থ্ো দেি দকন্তু আ রো এ র্ 50 দিমর্  ুমি ঘগদে। পুমরো িন্ধ 
স ে হমেমে প্রোে 93 দির্ - র্দিও এ 93 দির্ র্গুোন্তকোরী। দকন্তু 93 দিমর্ আ রো কী কমরদেিো  
ঘি ুর্। আ রো পৃদথ্িীর সিমচমে  োরোপ পদরদস্থ্দত ঘথ্মক িোস্তমি পুর্রোে ঘ োিোর দিমক চমি 
দগমেদেিো । এ োমর্ই আ রো আদে। আ রো র্ো কমরদে, তোর জর্য আ োমির  ুি গিন হওেো 
উদচত।"  
  
গভর্নর র্তুর্ র্মভি কমরোর্োভোইরোমসর আরও 941 জর্ আক্রোন্ত ঘরোগীর সং যো দর্দিত কমরমের্, 
র্োর  োধযম  দর্উ ইেকন  ঘস্টটিযোদপ দর্দিত আক্রোন্ত ঘরোগীর সিনম োট সং যো হমিো 371,711 জর্। 



ঘ োট 371,711 জর্ িযদক্ত র্োরো ভোইরোমসর জর্য দর্দিতভোমি সর্োক্ত হমেমের্, তোমির ঘভৌগদিক 
অিস্থ্োর্ দর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাে ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,882  22  

Allegany  48  3  

Broome  574  8  

Cattaraugus  89  1  

Cayuga  92  1  

Chautauqua  85  1  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  96  1  

Columbia  389  2  

Cortland  41  0  

Delaware  81  2  

Dutchess  3,924  15  

Erie  6,123  53  

Essex  37  0  

Franklin  23  1  

Fulton  210  2  

Genesee  202  0  

Greene  239  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  109  1  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  119  0  

Madison  316  0  

Monroe  2,964  22  

Montgomery  91  0  

Nassau  40,479  83  

Niagara  1046  9  

NYC  203,764  461  

Oneida  1,036  9  

Onondaga  2,197  27  



Ontario  208  1  

Orange  10,422  16  

Orleans  236  7  

Oswego  110  1  

Otsego  72  0  

Putnam  1,257  5  

Rensselaer  492  1  

Rockland  13,185  34  

Saratoga  483  3  

Schenectady  693  4  

Schoharie  50  0  

Schuyler  11  0  

Seneca  59  1  

St. Lawrence  205  1  

Steuben  241  0  

Suffolk  39,705  62  

Sullivan  1,389  2  

Tioga  130  0  

Tompkins  164  0  

Ulster  1,691  6  

Warren  255  0  

Washington  235  0  

Wayne  116  1  

Westchester  33,552  71  

Wyoming  86  0  

Yates  39  0  

  
  

###  
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