
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, ওম্বেস্টার্ন বর্উ ইেকন  আজ ঘেম্বক পরু্রাে খুম্বল ঘিওোর 
বিতীে ধাম্বপ প্রম্বিে কম্বরম্বে  

  
আগামীকাল 3 জরু্ ঘেম্বক কোবপটাল বরবজের্ পরু্রাে ঘখালার 2ে ধাম্বপ প্রম্বিে করার জর্ে 

এখম্বর্া সঠিক পম্বেই আম্বে  
  

আগামী 8 জরু্ ঘেম্বক বর্উ ইেকন  বসটি পরু্রাে ঘখালার 1ম ধাম্বপ প্রম্বিে করার জর্ে এখম্বর্া সঠিক 
পম্বেই আম্বে  

  
29 জরু্ ঘেম্বক গ্রীষ্মকালীর্ কোম্পগুম্বলা ঘখালা োম্বি  

  
1ম ধাম্বপ প্রম্বিম্বের জর্ে অঞ্চলগুবলম্বত কম ঝুুঁ বকর, িাইম্বরর বিম্বর্াির্মূলক কােনক্রম এিং িেিসা 

সংক্রান্ত কােনক্রম পবরচালর্ার জর্ে বর্িনাহী আম্বিে জাবর করা হম্বেম্বে  
  

বর্উ ইেকন  ঘস্টম্বট আম্বরা 1,329 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘস্টটিোপী 43 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 373,040-ঘত বর্ম্বে আম্বস  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, ওমেস্টার্ন দর্উ ইের্ন  আজ ঘেমর্ পুর্রাে 
খুমে ঘিওোর দিতীে ধামপ প্রমেশ র্রমে। আগামীর্াে 3 জরু্ ঘেমর্ পরু্রাে ঘখাোর দিতীে ধামপ 
প্রমেশ র্রার জর্য র্যাদপটাে দরদজের্ এখমর্া সঠির্ পমেই আমে এেং আগামী 8 জরু্ ঘেমর্ পরু্রাে 
ঘখাোর প্রেম ধামপ প্রমেশ র্রার জর্য দর্উ ইের্ন  দসটিও এখমর্া সঠির্ পমেই আমে।  
  
এোড়াও গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা ঘির্ ঘে 29 জরু্ ঘেমর্ ঘস্টটেযাপী গ্রীষ্মর্ােীর্ র্যাম্পগুমো ঘখাো 
োমে। ঘস্টট আগামী সপ্তামেই দিপ-অ্যাওমে দশদেরগুমোর দেষমে দসদ্ধান্ত ঘর্মে।  
  
গভর্নর কুওমমা এর্ই সামে এর্টি দর্েনােী আমিশ জাদর র্মরমের্, োমত ঘে সমস্ত অ্ঞ্চমে প্রেম ধাপ 
পুর্রাে চােুর জর্য প্রমোজর্ীে জর্স্বাস্থ্য ও দর্রাপত্তা েযেস্থ্া রমেমে ঘসখামর্ স্বল্প ঝুুঁ দর্, োইমরর 
দেমর্াির্মূের্ র্ােনক্রম এেং এই ধরমর্র র্ােনক্রম পদরচাের্ার্ারী েযেসা প্রদতষ্ঠার্ উন্মুক্ত র্রার 
সুমোগ প্রিার্ র্মরমে।  
  

https://www.governor.ny.gov/news/no-20236-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency


 

 

"আজ COVID-19 মোমাদরর 94তম দির্ এেং েদি আপদর্ দর্উ ইেমর্ন  আমরা ঘে অ্গ্রগদত 
র্মরদে তা ঘখোে র্মরর্ তােমে ঘিখমের্মে র্তিরূ এেং র্ত দ্রুত আমরা এই উমত্তজর্াপূণন পেনামে 
এমসদে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির র্ামে আজ আরও সুখের আমে - োসপাতামে ভদতন  
েওোসংখযা র্মম ঘগমে, োসপাতামে র্তুর্ COVID ঘর্মসর সংখযা সে ঘেমর্ র্ম এেং মৃতুযর সংখযা 
এমর্োমর র্ম েমে আমরা ঘিমখদে। ঘেমেতু আক্রামন্তর সংখযা র্মম োমে তাই ওমেস্টার্ন দর্উ ইের্ন  
এখর্ ঘেমর্ পরু্রাে ঘখাোর দিতীে ধাপ শুরু র্রার জর্য প্রস্তুত এেং র্যাদপটাে দরদজের্টি 
আগামীর্াে দিতীে ধামপ প্রমেমশর জর্য এখর্ও সঠির্ পমে আমে।"  
  
বমম্বর্ম্বসাটা বিশ্ববিিোলম্বের ঘসিার ফর ইর্ম্বফকসাস বিবজজ বরসাচন  অোন্ড পবলবসর (Center for 
Infectious Disease Research and Policy) পবরচালক ি. মাইম্বকল ওস্টারম্বহালম িম্বলর্, "ঘেমেতু 
দর্উ ইের্ন  ঘস্টমটর পরেতী িইুটি অ্ঞ্চে ধাপ 1 ঘেমর্ ধাপ 2-এ উন্নীত েওোর সেুজ সংমর্ত 
ঘপমেমে, এমেমে ঘস্টমটর র্তুর্ আগাম সতর্ন তার ড্যাশমোড্ন টি ঘেমর্ামর্া সমসযা প্রশদমত র্রমত 
সাোেয র্রমে। এটি গুরুত্বপূণন ঘে তমেযর উপর দভদত্ত র্মর অ্গ্রসর েমত েমে এেং দর্উ ইের্ন  ঘস্টট 
শুধু এটিই র্রমে।"  
  
ইম্বম্পবরোল কম্বলজ লন্ডম্বর্র বজওস্টোটিবস্টম্বের ঘলকচারার (অোম্বসাবসম্বেট প্রম্বফসর), সংক্রামক 
ঘরাগ এবপম্বিবমওলবজ বিভাম্বগর (Department of Infectious Disease Epidemiology, Imperial 
College London) অধোপক ি. সাবমর ভাট িম্বলর্, "ঘেমেতু ওমেস্টার্ন দর্উ ইের্ন  এেং র্যাদপটাে 
দরদজের্ ধাপ 1 ঘেমর্ ধাপ 2-এ উন্নীত েমত শুরু র্মরমে তাই ঘস্টমটর ঘমদিক্সটি এই ঘরামগর 
উপর র্জর রাখমত এেং দর্েন্ত্রমণর জর্য এর্টি দেসৃ্তত দচে প্রিশনর্ র্রমে। পরেতী ধামপ োমত 
জর্স্বাস্থ্য ও অ্েননর্দতর্ র্মনর্ামের ভারসাময েজাে োমর্ ঘস দেষমে দর্দিত েমত আমরা এই 
তেযগুমো দর্দেড়ভামে পেনমেেণ র্রমত োর্ে।"  
  
গভর্নর আরও 1,329 জমর্র র্তুর্ র্মভে র্মরার্াভাইরামস আক্রান্ত েওোর র্ো দর্দিত র্মরমের্, 
োর মাধযমম দর্উ ইের্ন  ঘস্টমট ঘস্টটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সেনমমাট সংখযা েমো 373,040 জর্। 
ঘমাট 373,040 জর্ েযদক্ত োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিতভামে সর্াক্ত েমেমের্, তামির ঘভৌগদের্ 
অ্েস্থ্ার্ দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট ইবতিাচক  র্তুর্ ইবতিাচক  
Albany  1,900  18  

Allegany  48  0  

Broome  578  4  

Cattaraugus  89  0  

Cayuga  93  1  

Chautauqua  86  1  

Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  1  



 

 

Columbia  391  2  

Cortland  41  0  

Delaware  82  1  

Dutchess  3,936  12  

Erie  6,173  50  

Essex  38  1  

Franklin  23  0  

Fulton  212  2  

Genesee  202  0  

Greene  241  2  

Hamilton  5  0  

Herkimer  111  2  

Jefferson  74  0  

Lewis  20  0  

Livingston  119  0  

Madison  317  1  

Monroe  2,989  25  

Montgomery  93  2  

Nassau  40,572  93  

Niagara  1,048  2  

NYC  204,377  613  

Oneida  1,049  13  

Onondaga  2,228  31  

Ontario  209  1  

Orange  10,449  27  

Orleans  241  5  

Oswego  110  0  

Otsego  73  1  

Putnam  1,262  5  

Rensselaer  493  1  

Rockland  13,223  38  

Saratoga  484  1  

Schenectady  696  3  

Schoharie  51  1  

Schuyler  12  1  

Seneca  59  0  

St. Lawrence  205  0  

Steuben  242  1  



 

 

Suffolk  39,980  275  

Sullivan  1,392  3  

Tioga  131  1  

Tompkins  164  0  

Ulster  1,696  5  

Warren  255  0  

Washington  237  2  

Wayne  116  0  

Westchester  33,633  81  

Wyoming  86  0  

Yates  39  0  
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