
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, পাাঁচটি অঞ্চল আগামী কাল ঘেম্বক পরু্রাে খুম্বল ঘিওোর 
তৃতীে ধাম্বপ প্রম্বিে করম্বি  

  
বিবিক জর্স্বাস্থ্ে বিম্বেষজ্ঞরা ঘেন্ট্রাল বর্উ ইেকন , বিঙ্গার ঘলকে, ঘমাহক ভোবল, র্েন কাবন্ট্র এিং 

োউিার্ন টিোরম্বক তৃতীে পেনাম্বে প্রম্বিে করার জর্ে উপম্বোগী িম্বল জাবর্ম্বেম্বের্  
  

ঘেট আজ ঘেম্বক বর্জস্ব বিম্বিচর্াে পািবলক পলু এিং ঘখলার মাঠ ঘখালার অর্ুমবত বিম্বে  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আরও 736 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাে বর্বিত করা হম্বেম্বে - ো ঘেটিোপী ঘমাট 
আক্রাম্বের েংখোম্বক 380,892-এ বর্ম্বে এম্বেম্বে; 42টি কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্া পাওো 

ঘগম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পাাঁচটি অ্ঞ্চল- ঘেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন , নিঙ্গার 
ঘলকে, ঘমাহক ভযানল, র্র্ন কানন্ট্র এবং োউদার্ন টিয়ার- আগামীকাল, 12 জরু্ পুর্রায় ঘ ালার 
তৃতীয় পেনাময় প্রমবশ করমব। নর্উ ইয়কন  ঘেটমক পরু্রায় ঘ ালার ঘকৌশল েম্পমকন  পরামশন ঘদওয়া 
ববনিক জর্স্বাস্থ্য নবমশষজ্ঞমদর দল পাাঁচটি অ্ঞ্চমলর তর্য পুঙ্খার্পুুঙ্খভামব পেনামলাচর্া কমরমে এবং 
তৃতীয় পেনাময় প্রমবশ করার জর্য তামদর উপেকু্ত বমল ঘ াষণা কমরমে। তৃতীয় পেনায় অ্ভযন্তরীণ 
ঘরেুমরন্ট এবং  াদয ঘেবা এবং বযনক্তগত েত্ন ঘেবাগুনলমক পরু্রায় ঘ ালার অ্র্ুমনত ঘদয়। প্রনতটি 
নশল্প নর্রাপত্তা এবং োমানজক দরূত্ব েবনানিক করার জর্য রামজযর নর্নদনষ্ট নর্মদন নশকার অ্িীমর্ কাজ 
করমব। ঘেমটর পুর্রায় ঘ ালার পনরকল্পর্ার তৃতীয় পেনাময়র জর্য বযবোনয়ক নর্মদনশর্া এ ামর্ 
পাওয়া োমব।  
  
গভর্নর কুওমমা এোডাও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট আজ ঘর্মক ঘেমটর নর্মদন নশকা অ্র্ুেরণ করা 
োমপমে এলাকাগুমলামক তামদর নর্জস্ব নবমবচর্ায় পাবনলক পুল এবং ঘ লার মাঠ ঘ ালার অ্র্মুনত 
নদমে।  
  
"আমরা ঘদমশ েবমচময় েমচতর্, নবজ্ঞার্ নভনত্তক পুর্রায় ঘ ালার পদ্ধনত বযবহার কমরনে এবং 
আমরা আমামদর পেনায়ক্রমম পুর্রায় ঘ ালার কাজ চানলময় োওয়া েমেও েং যা কমমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "এ র্ একটি েং যা আমে ো নর্নবডভামব পেনমবেণ করমত হমব এবং তা হল 
বদনর্ক পরীোর েং যা কারণ এটি আমগর নদমর্র একটি নচত্র এবং আমামদর বলমব ঘে ঘকার্ 
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নর্নদনষ্ট স্থ্ামর্ েংক্রমমণর হার বাডমে নক র্া। আমরা এ র্ পেনন্ত েবনকেু ঠিকভামব কমর এমেনে, 
নকন্তু আমামদর নবচেণ র্াকমত হমব এবং এই েং যা কমামর্ার জর্য প্রময়াজর্ীয় েব েতকন তা 
অ্বলম্বর্ করমত হমব।"  
  
পনরমশমষ, গভর্নর আরও 736 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরাে আক্রামন্তর  টর্া নর্নিত কমরমের্, ো 
নর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড ঘমাট নর্নিত আক্রামন্তর েং যা 380,892-ঘত নর্ময় এমেমে। ঘমাট 
380,892 জর্ বযনক্ত োরা ভাইরামের জর্য নর্নিতভামব ের্াক্ত হময়মের্, তামদর ঘভৌগনলক 
অ্বস্থ্ার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  1,996  10  

Allegany  53  1  

Broome  641  11  

Cattaraugus  98  2  

Cayuga  102  0  

Chautauqua  106  1  

Chemung  138  0  

Chenango  137  0  

Clinton  98  1  

Columbia  424  4  

Cortland  42  0  

Delaware  88  1  

Dutchess  4,027  5  

Erie  6,659  43  

Essex  40  0  

Franklin  23  0  

Fulton  230  2  

Genesee  212  1  

Greene  249  0  

Hamilton  5  0  

Herkimer  125  0  

Jefferson  79  0  

Lewis  20  0  

Livingston  121  0  

Madison  333  2  

Monroe  3,293  38  

Montgomery  101  1  

Nassau  41,060  45  

Niagara  1,136  7  



 

 

NYC  208,517  399  

Oneida  1,216  13  

Onondaga  2,454  21  

Ontario  229  7  

Orange  10,550  9  

Orleans  260  1  

Oswego  119  4  

Otsego  78  1  

Putnam  1,282  0  

Rensselaer  508  1  

Rockland  13,385  13  

Saratoga  513  2  

Schenectady  717  1  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  62  1  

St. Lawrence  212  3  

Steuben  254  1  

Suffolk  40,512  48  

Sullivan  1,426  1  

Tioga  135  0  

Tompkins  171  0  

Ulster  1,729  3  

Warren  257  0  

Washington  241  1  

Wayne  127  1  

Westchester  34,106  30  

Wyoming  91  0  

Yates  39  0  
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