
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়কন  বিটি যখর্ আজ পরু্রায় খখালার প্রথম পযনাম্বয় প্রম্বিে করম্বে গভর্নর কুওম্বমা খ াষণা 
কম্বরম্বের্ খয বর্উ ইয়কন  বিটি এখর্ ঐবিক িাজন াবর এিং অোেমু্বলটবর খকয়াম্বরর জর্ে খযাগে।  

  
রাষ্ট্র বিবভন্ন বগজন ায় 14টি র্তুর্ অস্থায়়ী খটবটং িাইট খুলম্বে বিম্বেষ কম্বর COVID-19 এর দ্বারা 

প্রভাবিত িম্প্রদায়গুবলম্বত, র্থনওম্বয়ল খেলথ (Northwell Health) এিং SOMOS এর িাম্বথ 
অংে়ীদাবরম্বে  

  
বমড-োডির্ ভোল়ী, পরু্রায় খখালার বদ্বত়ীয় পযনাম্বয় প্রম্বিে করম্বি িম্বল প্রতোবেত এিং লং 

আইলোন্ড িুধিার, 10ই জরু্ পরু্রায় খখালার বদ্বত়ীয় পযনাম্বয় প্রম্বিে করার পম্বথ বর্ম্বজম্বদর এখম্বর্া 
িলিত খরম্বখম্বে  

  
আজ পাতাল খরম্বল িওয়ার গভর্নম্বরর বি-খরাল এখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ পাওয়া যাম্বি; ফম্বটা পাওয়া 

যাম্বি এখাম্বর্  
  

বর্উ ইয়কন  খটম্বট আরও 702 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাি বর্বিত করা েম্বয়ম্বে - যা খটটিোপ়ী 36টি 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত খরাগ়ী িে খমাট আক্রাম্বন্তর িংখোম্বক 378,799-এ বর্ম্বয় এম্বিম্বে  

  
  
নিউইয়র্ক  নিটি যখি আজ পুিরায় খখালার প্রথম পযকাযয় প্রযেশ র্রযে, তখি গভিকর অ্যানু্ড্র এম. 
কুওযমা খ াষণা র্যরি খয নিউ ইয়র্ক  নিটি এখি ঐনির্ িাজক ানর এেং অ্যাম্বুযলটনর খর্য়ার পুিরায় 
চালু র্রযত খযাগয। গভিকর আযগ খ াষণা র্যরনেযলি খয COVID-19 এর েনৃির উযেখযযাগয ঝুুঁ নর্ 
খিই এমি র্াউনিগুনল ও হািপাতালগুনলযত অ্িনতনেলযম্ব ইযলনিভ আউটযপযশি নিটযমি পিুরায় 
শুরু হযে।  
  
গভিকর কুওযমা এই খ াষণাও র্যরযেি খয রাজয 14টি িতুি িামনয়র্ পরীক্ষার িাইট খুলযে নেযশষ 
র্যর COVID-19 দ্বারা প্রভানেত িম্প্রদায়গুনলযত, িথকওযয়ল খহলথ এেং SOMOS র্নমউনিটি 
খর্য়াযরর (SOMOS Community Care) িহযযানগতায়। নিউ ইয়র্ক  শহযরর হটস্পট এলার্াগুনলযত, 
খযখাযি ভাইরাযির প্রভাে িে খচযয় খেনশ পযরযে, খিখাযি COVID-19 এর িংক্রমযণর হার 
র্মাযিার উযেযশয রাজয খজার প্রযচষ্টা চানলযয় যাযি।  
  

https://youtu.be/_BZf_PRdDjQ
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9e69ce34-c24a29ef-9e6b3701-0cc47aa8c6e0-b26970684e1b187b&q=1&e=db21b907-0102-49a2-b37c-7a367db8a473&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FyDDz6iDT0G
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157714625907523


 

 

খয নিউ ইয়র্ক োিীরা িাম্প্রনতর্ নেযক্ষাযভ অ্ংশগ্রহণ র্যরযেি, তাযদর COVID-19 এর জিয পরীক্ষা 
র্রাযিার র্থা স্মরণ র্নরযয় নদযয়যেি। নিউ ইয়র্ক  নিটিযত এখি 240 টিরও খেনশ পরীক্ষা-
নিরীক্ষার িাইট রযয়যে, এেং িাম্প্রনতর্ নেযক্ষাযভ অ্ংশ খিওয়া েযনিযদর জিয শহর জযু়ে 15টি 
খটনটং িাইটযর্ অ্গ্রানির্ার নদযি রাজয। COVID-19 এর জিয খর্াথায় এেং নর্ভাযে পরীক্ষা 
র্রাযিা যায় তার আরও তথয https://coronavirus.health.ny.gov এ পাওয়া যাযে।  
  
গভিকর আরও খ াষণা র্যরযেি খয পুিরায় খখালার নদ্বতীয় িাযপ র্াল, 9ই জিু নমড-হাডিি 
ভযালী প্রযেশ র্রযে েযল প্রতযাশা র্রা হযি, এেং নেশ্বেযাপী জিস্বাস্থ্য নেযশজ্ঞযদর আঞ্চনলর্ তথয 
পযকাযলাচিা র্রার পর লং আইলযান্ড 10ই জিু, নিযজযদর পুিরায় খখালার নদ্বতীয় িাযপ প্রযেশ র্রার 
পযথ েলেত খরযখযে।  
  
"আজ আমরা COVID-19 ভাইরািযর্ অ্নতক্রম র্রনে খযমি আমরা নিউ ইয়র্ক  শহরযর্ পুিরায় 
খুলনে - আমরা শুিু েক্রযরখা িমতল র্নরনি, আমরা তা োুঁনর্যয় নদযয়নে, এেং আমরা িে 
র্যরনে খডটা এেং তযথযর উপর নভনি র্যর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপনি খদখুি আমরা এখি 
খর্াথায় আনে আমাযদর পরীক্ষার ফলাফলগুনলর খক্ষযে এেং এখি আমাযদর মাো 16ই মাচক  খথযর্ 
রাযজযর িেকনিম্ন, এেং এই র্ারযণ আনম নিউ ইয়র্ক োিীযদর এই র্থা েলার আত্মনেশ্বাি আযে খয 
আমরা পুিরায় খখালার জিয প্রস্তুত। আমাযদর পনরশ্রযমর র্ারযণ এই িে অ্গ্রগনত হযয়যে, এেং 
আমরা এখি র্াযজ নিলা নদযত পানর িা িা হযল আমরা খদখযত পাযো খয খিই িংখযাগুনল আোর 
খেয়ে উঠযে।"  
  
পনরযশযষ, গভিকর আরও 702 জি িযভল র্যরািাভাইরাি আক্রাযের  টিা নিনিত র্যরযেি, যা 
নিউ ইয়র্ক  খটট জযু়ে খমাট নিনিত আক্রাযের িংখযা 378,799-খত নিযয় এযিযে। খমাট 378,799 
জি েযনি যারা ভাইরাযির জিয নিনিতভাযে িিাি হযয়যেি, তাযদর খভৌগনলর্ অ্েস্থ্াি নিম্নরূপ:  
  

কাউবি  খমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  1,978  17  

Allegany  51  0  

Broome  624  4  

Cattaraugus  95  1  

Cayuga  101  0  

Chautauqua  101  0  

Chemung  137  0  

Chenango  135  1  

Clinton  97  0  

Columbia  414  0  

Cortland  42  1  

Delaware  85  0  

Dutchess  4,006  6  

https://coronavirus.health.ny.gov/


 

 

Erie  6,531  45  

Essex  39  1  

Franklin  23  0  

Fulton  227  3  

Genesee  208  0  

Greene  247  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  124  1  

Jefferson  78  1  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  327  0  

Monroe  3,203  13  

Montgomery  100  0  

Nassau  40,947  43  

Niagara  1,116  4  

NYC  207,353  384  

Oneida  1,170  27  

Onondaga  2,408  16  

Ontario  221  0  

Orange  10,523  9  

Orleans  256  1  

Oswego  115  0  

Otsego  75  1  

Putnam  1,279  2  

Rensselaer  503  1  

Rockland  13,340  15  

Saratoga  504  2  

Schenectady  712  1  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  61  0  

St. Lawrence  209  0  

Steuben  251  0  

Suffolk  40,377  48  

Sullivan  1,417  2  

Tioga  134  0  

Tompkins  171  0  



 

 

Ulster  1,721  3  

Warren  257  0  

Washington  240  0  

Wayne  125  1  

Westchester  34,000  46  

Wyoming  90  1  

Yates  39  0  

  
  

###  
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