
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 বিেেিোপী মহামাবর শুরু হওযার পর থেম্বক সি থেম্বয কম সংখ্েক 
হাসপাতাম্বল ভবতন  এিং মৃতুের থ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বিতীয পর্নাম্বয ধারণ ক্ষমতার 25 েতাংে পরূণ কম্বর প্রােনর্ার স্থার্গুবল পরু্রায থখ্ালার অর্ুমবত 

থেওযা হম্বি  
  

বর্িনাহী আম্বেে জাবর কম্বর র্া িাবণবজেক ভির্গুম্বলাম্বক ভিম্বর্ প্রম্বিে কম্বরর্ এমর্ থর্ থকার্ 
িেবির তাপমাত্রা পরীক্ষা করার অর্ুম্বমাের্ থেয  

  
আগামী 8ই জরু্ থেম্বক বর্উ ইযকন  বসটি পরু্রায থখ্ালার প্রেম পর্নাম্বয প্রম্বিে করার জর্ে সঠিক 

পম্বে এখ্র্ও রম্বযম্বে  
  

রাম্বজে জমু্বে পরু্রায থখ্ালার জর্ে থমম্বরাপবলটার্ রান্সম্বপাম্বটন ের্ অম্বোবরটিম্বক (MTA) এক 
বমবলযম্বর্রও থিবে মাস্ক এিং 25,000টি গোলর্ এিং 500,000টি 2 আউম্বন্সর সোবর্টাইজাম্বরর 

থিাতল প্রোর্ করম্বে  
  
বর্উ ইযকন  থেম্বট আরও 1,108 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বযম্বে - র্া থেটিোপী 45টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ থমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 377,316-এ বর্ম্বয এম্বসম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা দিমেমের্, COVID-19 দিশ্যিযাপী মহামাদর শুরু হওোর 
পর ঘেমে এই ঘেমে মতুৃ্যর সংখ্যা সি ঘেমে েম এিং হাসপাত্ামে েম সংখ্যে ভদত্ন মত্ ঘপ ৌঁমেমে। 
ঘমাে হাসপাত্ামে ভদত্ন  হওোর সংখ্যা গত্োে দেে দিশ্বিযাপী মহামারীর দশ্খ্মর োোর সমে 
সমিনাচ্চ ঘরের্ন  18,825-এর ঘেমে ঘর্মম 2,603-ঘত্, এিং COVID-19 এর োরমণ দর্উ ইেমেন  
মৃমত্র সংখ্যা ঘেিে আে সপ্তাহ আমগর ঘরের্ন  সংখ্যে 800 ঘেমে েমম 35 জর্ িযদিমত্ ঘর্মম 
এমসমে। 
  
গভর্নর কুওমমা আরও ঘ াষণা দিমেমের্ ঘে, পুর্রাে ঘখ্াোর দিত্ীে পেনামে সমস্ত সামাদজে িরূত্ব 
দর্দিত্ েমর ধারণ ক্ষমত্ার 25শ্ত্াংশ্ পূরমণর শ্ত্ন সামপমক্ষ ঘখ্াো রাখ্ার অ্র্ুমদত্ ঘিওো হমি। 
ঘে সাত্টি অ্ঞ্চে ইদত্মমধয দিত্ীে পেনামে প্রমিশ্ েমরমে, ঘসগুদের উপাসর্ার স্থার্গুদে - রাজধার্ী 



 

 

অ্ঞ্চে, ঘসন্ট্রাে দর্উ ইেেন , দিঙ্গার ঘেেস, ঘমাহে ভযাদে, র্েন োদন্ট্র, সাউিার্ন োোর এিং 
ওমেোর্ন দর্উ ইেেন , আগামীোে, 7ই জরু্ ঘেমে শুরু েমর আিার খ্ুেমত্ পামর।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা ঘির্ ঘে, দত্দর্ িাদণদজযে ভির্গুমোমত্ এেটি দর্িনাহী আমিশ্ জাদর েরমির্ 
োমত্ ঘেউ ভিমর্ প্রমিশ্োেীর্ ত্ার ত্াপমাত্রা পরীক্ষা েরা োমি, অ্দিস েমীরা েখ্র্ েমনস্থমে 
দিমর আসা শুরু েরমের্।  
  
গভর্নর 8ই জরু্ ঘসামিার দর্উ ইেেন  দসটি পুর্রাে ঘখ্াোর প্রেম পেনামে প্রমিশ্ েরার পমে িেিত্ 
োোর েোও ঘ াষণা েমরর্। দর্উইেেন  দসটিমত্ COVID পরীক্ষার প্রদত্দির্ পদজটিভ িে োমভর 
সংখ্যা 57 শ্ত্াংশ্ ঘেমে েমম 2 শ্ত্াংমশ্ ঘর্মম এমসমে। প্রেম অ্রজামের দর্উ ইেেন  িরওোমর্ন র 
দর্মিন দশ্ো এখ্ামর্ পাওো োমি।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা েমরর্, দর্উইেেন  দসটির পুর্রাে ঘখ্াোর আশ্াে, রাজয MTA ঘে এে 
দমদেেমর্রও ঘিদশ্ মাস্ক এিং 25,000 গযাের্ এিং 500,000টি 2 আউমের সযাদর্োইজামরর 
ঘিাত্ে প্রিার্ েরমে।  
  
"অ্েনর্ীদত্ পুর্রাে ঘখ্াো এেটি ভযামভভর মত্ - আমরা িমেদে ঘে আমরা এই ভযাভভ 
ক্রমিধনমার্ভামি খ্ুেমিা এিং ত্ারপর ঘমদিক্স ঘিখ্মিা, এিং আমামির ঘমদিক্স আজ সি খ্ুি ভাে 
ত্াই আমরা মূেত্ ো প্রত্যাশ্া েরদেোম, ত্ার ঘেমে আমরা ঘিদশ্ ভযাভভটি খ্ুেমত্ োদি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এই দিশ্যিযাপী মহামাদর শুরু হওোর পর ঘেমে আমামির হাসপাত্ামে ভদত্ন এিং 
মৃতু্যর সংখ্যা এখ্র্ সি ঘেমে েম - ো দের্াএে আসাধারণ খ্ির - ত্াই আমরা মদির, 
মসদজি, দগজন া ঘখ্াোর োজ ত্বরাদিত্ েরমত্ েমেদে এিং এই প্রােনর্ার জােগাগুমো দিত্ীে পেনামে 
ত্ামির ধারণ ক্ষমত্ার 25 শ্ত্াংশ্ পেনন্ত মার্ুষ সহ ঘখ্াো রাখ্ার অ্র্ুমমাির্ প্রিার্ েরদে। দেন্তু 
এখ্মর্া মার্ুষমে িুদিমার্ভামি োেমত্ হমি এিং প্রমোজর্ীে সি সািধার্ত্া ও র্ীদত্মাো অ্র্ুসরণ 
েরমত্ হমি োরণ ঘমদিক্স েদি পদরিত্ন র্ হমত্ শুরু হে, ত্াহমে পুর্রাে ঘখ্াোর োমজর গদত্ মন্থর 
েরমত্ হমি।"  
  
পদরমশ্মষ, গভর্নর আরও 1,108 জর্ র্মভে েমরার্াভাইরাস আক্রামন্তর  ের্া দর্দিত্ েমরমের্, ো 
দর্উ ইেেন  ঘেে জমুে ঘমাে দর্দিত্ আক্রামন্তর সংখ্যা 377,316-ঘত্ দর্মে এমসমে। ঘমাে 377,316 
জর্ িযদি োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিত্ভামি সর্াি হমেমের্, ত্ামির ঘভ গদেে অ্িস্থার্ দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  থমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  1,953  12  

Allegany  51  0  

Broome  613  8  

Cattaraugus  92  0  

Cayuga  100  2  

Chautauqua  99  2  
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Chemung  137  0  

Chenango  133  0  

Clinton  97  0  

Columbia  412  1  

Cortland  41  0  

Delaware  85  1  

Dutchess  3,995  11  

Erie  6,429  70  

Essex  38  0  

Franklin  23  0  

Fulton  222  3  

Genesee  206  1  

Greene  246  4  

Hamilton  5  0  

Herkimer  122  7  

Jefferson  75  0  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  325  2  

Monroe  3,167  50  

Montgomery  98  2  

Nassau  40,853  56  

Niagara  1,109  10  

NYC  206,511  571  

Oneida  1,127  50  

Onondaga  2,375  46  

Ontario  220  1  

Orange  10,508  24  

Orleans  254  7  

Oswego  114  2  

Otsego  74  1  

Putnam  1,274  4  

Rensselaer  499  2  

Rockland  13,315  18  

Saratoga  501  5  

Schenectady  710  4  

Schoharie  54  3  

Schuyler  12  0  



 

 

Seneca  61  0  

St. Lawrence  209  2  

Steuben  251  5  

Suffolk  40,278  39  

Sullivan  1,411  2  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  4  

Ulster  1,714  3  

Warren  257  1  

Washington  240  0  

Wayne  123  1  

Westchester  33,924  70  

Wyoming  89  1  

Yates  39  0  

  
###  
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