
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে, ওম্বেস্টার্ন বর্উ ইেকন  16 জরু্ ঘেম্বক ধাপ 3 এর পরু্রাে চালু 
হওো পেনাম্বের মম্বধে অন্তভুন বি আো করা োম্বে এিং 17 জরু্ তাবরখ ঘেম্বক কোবপম্বেল 

বরবজেম্বর্র ঘেম্বে ধাপ 3 এর পরু্রাে চাল ুহওোর আো করা োম্বে  
  

মহামাবর শুরু হওোর পর ঘেম্বক সিম্বচম্বে কম হাসপাতাম্বল ভবতন  এিং মৃতুের সংখো ঘ াষণা কম্বর  
  

গভর্নর COVID-19 জরুবর অিস্থার সমে ঘিকারম্বের সুবিধা িাম্বজোপ্ত স্থবগত কম্বর আইম্বর্ 
স্বাের কম্বরম্বের্  

  
জর্সমু্মম্বখ মাস্ক পরা অপরাধম্বক অপরাধ বহম্বসম্বি িাবতল কম্বর আইম্বর্ স্বাের কম্বরম্বের্ গভর্নর  

  
গতকাম্বলর COVID পরীোর মাে 1.29 েতাংে আক্রান্ত ঘরাগী বেল  

  
বর্উ ইেকন  ঘস্টম্বে আরও 916 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বেম্বে - ো ঘস্টেিোপী 37টি 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত ঘরাগীসহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 382,630-এ বর্ম্বে এম্বসম্বে  
  
  
গভর্নর কু্ওম ো আজ ঘ োষণো দিমেমের্, দিশ্ব জর্স্বোস্থ্য দিমেষজ্ঞমির আঞ্চদিক তথ্য পর্নোমিোচর্ো 
অর্ুসরণ করোর পমর ওমেস্টোর্ন দর্উ ইেকন  16 জরু্ ঘথ্মক পুর্রোে ঘ োিোর ধোপ 3 এ প্রমিে করমত 
র্োমে এিং কযোদপটোি দরদজওর্ আগো ী 17 জরু্ ঘথ্মক পুর্রোে ঘ োিোর ধোপ 3 এ প্রমিে করোর 
প্রতযোেো করমে। ঘস্টমটর পুর্রোে ঘ োিোর পদরকল্পর্োর তৃতীে পর্নোমের জর্য িযিসোদেক দর্মিনের্ো 
এ োমর্ পোওেো র্োমি।  
  
গভর্নর এেোড়োও ঘ োষণো কমরর্ ঘর্  হো োদর শুরু হওেোর পর ঘথ্মক ঘস্টট হোসপোতোমি ভদতন  এিং 
 ৃতুযর সিনদর্ম্ন সং যোে ঘপ ৌঁমেমে। গতকোি 20  োচন  ঘথ্মক হোসপোতোমি ভদতন  সিনদর্ম্ন পর্নোমে 1,734 
জমর্ ঘর্ম  এমসমে। গতকোি দর্উ ইেমকন  িদিে জর্ িযদি COVID-19 এ আক্রোন্ত হমে  োরো 
ঘগমের্ র্ো  োি র্ে সপ্তোহ আমগ 800 জমর্র ঘরকর্ন  সং যক  তুৃযর ঘচমে অমর্ক ক ।  
  
14 ঘ , 2020 তোদরম  গভর্নর কতৃন ক জোদরকৃত দর্িনোহী আমিমের সোমথ্ সো ঞ্জসয ঘরম  COVID-19 
জরুরো অিস্থ্োর স ে ঘিকোরমের সুদিধো িোমজেোপ্ত করোর জর্য গভর্নর আইর্  
(S.8275-A/A.10348) স্বোক্ষর কমরর্।  োদকন র্ র্িুরোষ্ট্র জমুড় 44 দ দিেমর্রও ঘিদে আম দরকোর্ 
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COVID-19  হো োদরর স ে ঘিকোরে দি োর জর্য আমিির্ কমরমে এিং  হো োদর অিযোহত থ্োকোে 
এই সং যো িৃদি পোমি িমি আেো করো হমে। ঘর্ সি িযদি অতীমতর িোদি ঘথ্মক তোমির দিরুমি 
িোমজেোপ্ত জদর োর্ো ধোর্ন করো হমেমে তোরো িতন  োমর্ তোমির ঘিকোরমের সুদিধো সংগ্রহ করমত পোরমি 
র্ো। এই র্তুর্ আইর্ তোমির সমিনোচ্চ প্রমেোজমর্র স মে এই জটিি সুদিধো সংগ্রহ করমত পোরমি, 
র্দিও তোমির দিরুমি িোমজেোপ্ত জদর োর্ো করো হমেমে।  
  
গভর্নর জর্সম্মুম   োস্ক পরো অপরোধ িোদতি কমর আইর্ (S.8415/A.10446-A) স্বোক্ষর কমরর্। 
গভর্নর এর আমগ একটি দর্িনোহী আমিে জোদর কমরদেমির্ র্োমত দর্উ ইেকন িোসীরো COVID-19-এর 
দিস্তোর িন্ধ করমত জর্সম্মুম   ু  ঘেমক রো মত পোমর এিং এই র্তুর্ আইর্ জর্সম্মুম   োস্ক পরো 
এিং গভর্নমরর দর্িনোহী আমিে দর্দষি করোর পুরমর্ো দিধোমর্র সোমথ্ ঘর্মকোমর্ো আইদর্ দ্বন্দ্ব িরূ 
করমি।  
  
"আ রো সো মর্র দিমক তোদকমে ঘি দে, পদি  দর্উ ইেকন  আজ  ঙ্গিিোর ধোপ 3 এ চমি র্োমি 
এিং রোজধোর্ী অঞ্চিমক িধুিোর ধোপ 3 এ দর্মে র্োওেো উদচত। দকন্তু র্থ্োরীদত, আ োমির স্মোটন  
থ্োকমত হমি এিং সতকন তোর সোমথ্ এদগমে ঘর্মত হমি। জোদতর চোরপোমে ঘি ুর্ এিং অর্যোর্য 
ঘস্টটগুমিো ঘর্ স্পোইমকর সম্মু ীর্ হমে তো ঘি রু্ - আ রো ঘকোমর্ো েূর্যস্থ্োমর্ ঘর্ই।" গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রোে অমধনক ঘস্টমট, সংক্র মণর হোর িোড়মে। দর্উ ইেকন  হমে অসংগদত - 
আ রো পুর্রোে  ুমিদে এিং আ োমির হোর ক্র োগত কম  র্োমে, দকন্তু COVID ভোইরোমসর দিরুমি 
এই িড়োইমে আ রো স্মোটন  এিং সজোগ আদে।"  
  
বসম্বর্ের মবর্কা আর. মাটিন ম্বর্জ িম্বলর্, "আদ  গভর্নর কওম োমক ধর্যিোি জোর্োমত চোই এই 
গুরুেপূণন আইমর্ স্বোক্ষর করোর জর্য তোর স থ্নমর্র জর্য, র্ো অমর্ক দর্উ ইেকন িোসীমক সোহোর্য 
করোর জর্য স্পন্সর করমত ঘপমর আদ  গদিনত। দিি S.8275, আর্ুষ্ঠোদর্কভোমি অমর্ক দর্উ 
ইেকন িোসীর  র্ ঘকমড় ঘর্মি র্োরো এই  হো োদর জমুড় সংগ্রো  করমে। র্ র্ আ রো ঘকোণঠোসো হমত 
শুরু করমিো, ত র্ অমর্মকর আমরোগয িোভ করমত স ে িোগমি এিং এই দিি ঘর্ িোমণর অর্ু দত 
ঘিে তো তোমির ঘস োমর্ ঘপ ৌঁেোমত সোহোর্য করমি। অমর্ক িোদসন্দোর জর্য র্োরো িোমজেোপ্ত দিমর্র 
সী োিিতো দ্বোরো আিি, তোরো কীভোমি স োদপ্ত পূরণ করমি এিং ঘ  দিক প্রমেোজর্ীেতো সুরদক্ষত 
করমি তো দর্মে উমদ্বগ এিং অদর্িেতোর অিসোর্  মটমে। আ রো NY স্ট্রং!"  
  
ঘসম্বর্ের জামাল ঘিইবল িম্বলর্, "গভর্নর কওম ো একটি দর্িনোহী আমিে জোদর কমরমের্ র্োমত দর্উ 
ইেকন িোসীরো COVID-19-এর দিস্তোর ঘরোমধ জর্সম্মুম   োস্ক পদরধোর্ করমত পোমর, দকন্তু এই 
আমিেটি পুরমর্ো েোদস্তর আইমর্র দিধোমর্র সোমথ্ সোং দষনকতো পূণন কমর। এই দিমি স্বোক্ষর করমি 
জর্সম্মুম   োস্ক পরোর উপর প্রোে 200 িেমরর পুরমর্ো দর্মষধোজ্ঞো তুমি ঘর্ওেো হমি। আ রো সিোই 
জোদর্, এই ভোইরোমসর দিস্তোর িন্ধ করোর জর্য  োস্ক পরো অতযন্ত গুরুেপূণন এিং শুধু োি একটি 
পুরোতর্ আইমর্র দ্বমন্দ্বর কোরমণ কোমরো িদধনত তিন্ত, হেরোদর্ এিং সম্ভোিয অপরোধ ূিক িোেিিতোর 
সম্মু ীর্ হওেো উদচত র্ে। আদ  দসমর্মটর সং যোগদরষ্ঠ ঘর্তো আমেেো সু্টেোটন -কোদজর্, দস্পকোর 
কোিন ঘহদস্ট, অযোমসম্বদি যোর্ র্যোর্ ঘকোেোটন  এিং গভর্নর কওম োমক ধর্যিোি জোর্োই।"  
  



 

 

অোম্বসেবল সদসে বলন্ডা বি. ঘরাম্বজন্থাল িম্বলর্, "দিশ্বিযোপী  হো োদর একজর্ িযদির জীির্ 
রক্ষোকোরী ঘিকোরমের সুদিধো অস্বীকোর করোর স ে র্ে। এই র্তুর্ আইর্ দর্উ ইেকন িোসীমির র্োরো 
তোমির চোকদর হোদরমেমে তোমির অতীমতর ভুমির কোরমণ অথ্ন িোমজেোপ্ত র্ো কমর ঘিকোরমের সুদিধো 
পোওেোর সুমর্োগ কমর ঘিমি। জর্গণ এই িোমণর জর্য দচৎকোর করমে এিং দিমি গভর্নমরর স্বোক্ষর 
থ্োকোে আ রো তো তোমির প্রিোর্ করমত প্রস্তুত।"  
  
অোম্বসেবল সদসে ড্োর্ ঘকাোেন  িম্বলর্, "এই  হো োদর এ মর্ো ঘেষ হেদর্। তোই ঘেস  োস্ক পরো 
িযদিমির জর্য ঘর্মকোমর্ো িোধো অপসোরণ করো জরুদর। এই পুরমর্ো আইর্ িোদতি করমি  ুম র 
আিরমণর বিধতো দর্মে ঘর্মকোমর্ো দিভ্রোদন্ত িরূ হমি এিং দর্উ ইেকন িোসীমির ঘগ্রেতোর এিং  ো িো 
ঘথ্মক পোমি। আদ  গভর্নরমক ধর্যিোি জোর্োই এই দিমি স্বোক্ষর করোর জর্য এিং জর্সম্মুম   োস্ক 
পরো সিোর জর্য দর্রোপি ঘিোধ করোর জর্য।"  
  
গতকোি দর্উ ইেকন  ঘস্টমট 70,840টি পরীক্ষোর  মধয  োি 916 জর্ িো 1.29 েতোংে আক্রোন্ত 
ঘরোগী দেি। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অঞ্চমির পরীক্ষোে আক্রোন্ত ঘরোগীর সং যোর েতোংে দর্ম্নরূপ:  
  
অঞ্চল  িুধিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
New York City  1.70%  1.50%  1.70%  
Capital Region  0.60%  0.50%  0.70%  
Central New York  1.30%  0.60%  1.20%  
Finger Lakes  1.10%  0.60%  0.60%  
Long Island  0.90%  1.00%  1.00%  
Hudson Valley  0.80%  1.10%  1.30%  
Mohawk Valley  0.90%  0.80%  1.00%  
North Country  0.30%  0.20%  0.20%  
Southern Tier  0.50%  0.30%  0.20%  
Western New York  1.30%  1.40%  1.10%  
  
গভর্নর আরও 916টি র্তুর্ র্মভি কমরোর্োভোইরোমস আক্রোমন্তর কথ্ো দর্দিত কমরমের্, র্ো দর্উ 
ইেকন  ঘস্টমট স গ্র ঘস্টট জমুড় দর্দিত আক্রোমন্তর সিনম োট সং যোমক 382,630 এ ঘপ ৌঁমে দিমেমে। 
ঘ োট 382,630 জর্ িযদি র্োরো ভোইরোমসর জর্য দর্দিতভোমি সর্োি হমেমের্, তোমির ঘভ গদিক 
অিস্থ্োর্ দর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,016  9  
Allegany  54  1  



 

 

Broome  647  3  
Cattaraugus  101  0  
Cayuga  103  0  
Chautauqua  106  0  
Chemung  138  0  
Chenango  138  0  
Clinton  98  0  
Columbia  431  3  
Cortland  42  0  
Delaware  88  0  
Dutchess  4,049  14  
Erie  6,753  36  
Essex  40  0  
Franklin  25  1  
Fulton  232  1  
Genesee  212  0  
Greene  250  1  
Hamilton  5  0  
Herkimer  128  1  
Jefferson  81  1  
Lewis  20  0  
Livingston  122  1  
Madison  333  0  
Monroe  3,340  20  
Montgomery  103  0  
Nassau  41,172  58  
Niagara  1154  11  
NYC  209,493  539  
Oneida  1253  16  
Onondaga  2,498  24  
Ontario  230  0  
Orange  10,563  5  



 

 

Orleans  261  1  
Oswego  122  2  
Otsego  80  2  
Putnam  1,285  3  
Rensselaer  511  1  
Rockland  13,411  15  
Saratoga  514  0  
Schenectady  723  2  
Schoharie  54  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  63  0  
St. Lawrence  214  0  
Steuben  255  1  
Suffolk  40,615  56  
Sullivan  1,430  2  
Tioga  137  0  
Tompkins  173  1  
Ulster  1,739  5  
Warren  257  0  
Washington  242  0  
Wayne  131  2  
Westchester  34,253  78  
Wyoming  91  0  
Yates  39  0  
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