
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ তৃতীয় পর্নাম্বয়র অঞ্চম্বলর জর্ে কম ঝুুঁ বকপণূন র্ুি ক্রীড়া 6 জলুাই 
ঘেম্বক শুরু হম্বত পাম্বর  

  
ঘেট 15 জলুাই, 2020 এর মম্বযে একটি অবতবরক্ত 30 বিম্বর্র জর্ে স্বাস্থ্ে পবরকল্পর্া মাম্বকন টম্বেম্বে 

বিম্বেষ তাবলকাভুবক্ত বিসৃ্তত করম্বে  
  

িার এিং ঘরেুম্বরন্টম্বির স্মরণ কবরম্বয় ঘিয় ঘর্ বর্য়ম এিং বর্ম্বিন বেকা পরু্রায় ঘ ালার লঙ্ঘর্ 
মম্বির লাইম্বেন্স হারাম্বর্ার কারণ হম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর েং োল ুম্বির উপর COVID-19 এর স্বাস্থ্ে প্রভাি উপর একটি 

গম্বিষণা পবরচালর্া করম্বত ঘেট স্বাস্থ্ে বিভাগ প্রম্বয়াজর্ীয় আইর্ স্বাক্ষর কম্বরর্  
  

মহামাবর শুরু হওয়ার পর ঘেম্বক েিম্বচম্বয় কম হােপাতাম্বল ভবতন  এিং মৃতুের েং ো ঘ াষণা কম্বর  
  

গতকাম্বলর COVID পরীক্ষার মাত্র 1.1 েতাংে আক্রান্ত ঘরাগী বেল  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 694 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাে বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - র্া ঘেটিোপী 41টি 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রান্ত ঘরাগীর েং ো ঘমাট আক্রাম্বন্তর েং োম্বক 383,324-এ বর্ম্বয় এম্বেম্বে  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে তৃতীয় পেনোময় অঞ্চমের জর্য কম ঝুুঁ ককপূণন 
তরুণমের ঘেেোধুেো 6 জেুোই ঘেমক শুরু হমত পোমর।  
  
গভর্নর কুওমমো এেোড়োও ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ঘেট কর্উ ইয়কন  ঘেট অফ ঘহল্ে ঘহল্ে প্ল্যোর্ 
মোমকন টমপ্ল্মে কিমেষ উন্মকু্ত তোকেকোভুকক্তর েময়েীমো 15 জেুোই, 2020 পেনন্ত অকতকরক্ত 30 কেমর্র 
জর্য িকধনত করমে।  
  
গভর্নর িোর এিং ঘরেুমরন্টমক স্মরণ ককরময় ঘের্ ঘে কর্য়ম এিং কর্মেন কেকো পুর্রোয় ঘেোেোর 
ঘকোমর্ো েঙ্ঘমর্র ফমে প্রকতষ্ঠোমর্র মমের েোইমেন্স িোকতে হমত পোমর। উপরন্তু, কমন্টইর্োর ঘেোেো 
এিং েোমোকজক েরূত্ব েঙ্ঘমর্র জর্য িযকক্তমক জকরমোর্ো করো ঘেমত পোমর। গভর্নর এেোড়োও স্থোর্ীয় 



েরকোরমেরমক পুর্রোয় ঘেোেোর েকে কর্য়ম এিং কর্মেন কেকো িেিৎ করোর কেো স্মরণ ককরময় ঘের্ 
এিং এই কর্য়মগুকে িেিৎ করমত িযেন হমে িযিেো িন্ধ হময় ঘেমত পোমর।  
  
গভর্নর এেোড়োও আইর্ (S.8245-A/A.10517) স্বোক্ষর কমরর্ েোমত ঘেট স্বোস্থয কিভোমগর 
(State Department of Health)-ঘক কর্উ ইয়কন  ঘেমটর েংেযোে ুমের উপর COVID-19-এর 
স্বোমস্থযর প্রভোি কর্ময় একটি গমিষণো পকরচোের্ো করমত হয়। ঘেট পূমিন কর্ম্ন আময়র কর্উ ইয়কন  
কেটি ককমউকর্টি এিং িমণনর কগজন োয় একটি একন্টিকি পরীক্ষো জকরপ পকরচোের্ো কমর, েো েোমকিক 
জর্েংেযোর তুের্োয় এই েম্প্রেোময়র িযকক্তমের মমধয েংক্রমমণর হোর ঘিকে ঘেেোয়।  
  
গভর্নর এেোড়োও ঘ োষণো কমরর্ ঘে মহোমোকর শুরু হওয়োর পর ঘেমক ঘেট হোেপোতোমে ভকতন  এিং 
মৃতুযর েিনকর্ম্ন েংেযোয় ঘপ ুঁমেমে। গতকোে 20 মোচন  ঘেমক ঘমোট হোেপোতোমে ভকতন র েংেযো েিনকর্ম্ন 
পেনোময় 1,657 জমর্ ঘর্মম এমেমে। গতকোে কর্উ ইয়মকন  ঘতইে জর্ িযকক্ত COVID-19 এ আক্রোন্ত 
হময় মোরো ঘগমের্ েো মোত্র র্য় েপ্তোহ আমগ 800 জমর্র ঘরকিন  েংেযক মৃতুযর ঘচময় অমর্ক কম।  
  
"কর্উ ইয়কন  ঘেট COVID-19 ভোইরোমের তেয এিং েংেযো অর্ুেরণ কমর েোমে এিং এই 
মহোমোকর প্রেম শুরু হওয়োর পর ঘেমক আমরো েিমচময় কম মৃতুয এিং হোেপোতোমে ভকতন  হওয়োর 
েোমে েকতযই মহোর্ অিগকত করকে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটো েেুির, ককন্তু আমোমের েক্ষয 
হমে এই েংেযো ককমময় আর্ো এিং এক েপ্তোমহর মমধয েংেযো রেিেে হমত পোমর েকে আমরো 
েৃঙ্খেোিদ্ধ র্ো েোকক এিং কর্মেন কেকো এিং ঘপ্রোমটোকে অর্ুেরণ র্ো ককর। আমরো িৃহৎ েমোমিে, 
েোমোকজক েঙ্ঘর্ এিং মোর্ষু মোস্ক পমর র্ো - এিং আমরো েকে িযকক্ত এিং িযিেো, কিমেষ কমর 
িোর এিং ঘরেুমরন্টমক স্মরণ ককরময় কেমত চোই ঘে রোমেমটর পুর্রোয় ঘেোেোর কর্য়ম এিং 
কর্মেন কেকো অর্েুরণ করমত িযেন হমে গুরুতর পকরণকত হমি।"  
  
ঘেম্বর্টর ঘকবভর্ পাকন ার িম্বলর্, "COVID আমোমের ঘেমট স্বোস্থয বিষমমযর ক্ষত ঘেমক একটি 
কুৎকেত স্কযোি কেুঁ মড় ঘফমেমে। এই মহোমোকর আকিকোর্-আমমকরকোর্ এিং েযোটিমর্ো েম্প্রেোয়মক 
কীভোমি প্রভোকিত কমরমে ঘে েম্পমকন  আমোমের আমরো িুঝমত হমি, েোমত আমরো ভকিষযমত ঘরোগ 
এিং মৃতুযর এই কিপেনয় প্রকতমরোধ করমত পোকর। এই আইর্ আমোমের ঘেমট স্বোস্থয বিষময েরূ করো 
এিং অেুরকক্ষত েম্প্রেোয়মক রক্ষো করোর জর্য একটি গুরুত্বপূণন প্রেম পেমক্ষপ। গভর্নর এই কিে 
আইমর্ স্বোক্ষর কমর কর্উ ইয়মকন র ঘপ্রমময় প্রকৃকতর প্রকতেকি বতকর কমরমের্।"  
  
েংেি েিেে ঘজবির্ এল. অবি িম্বলর্, "ঘে েি েম্প্রেোয় মহোমোকর দ্বোরো উমন্মোকচত হময়মে তোমের 
মমধয ঘে বিষময রময়মে তো অিেযই কিমেষণ কমর কর্মূনে করমত হমি। এই কিমের জর্য ঘেই কোজ 
প্রময়োজর্। এই আইমর্র কিরুমদ্ধ দ্রুত কোজ করোর জর্য গভর্নর, কেমর্ট এিং েংেেমক ধর্যিোে।"  
  
গতকোে কর্উ ইয়কন  ঘেমট অর্ুকষ্ঠত 62,359টি পরীক্ষোর মমধয মোত্র 694 জর্ িো 1.1 েতোংে 
আক্রোন্ত ঘরোগী কেে। গত কতর্ কেমর্ প্রকতটি অঞ্চমের পরীক্ষোয় আক্রোন্ত ঘরোগীর েংেযোর েতোংে 
কর্ম্নরূপ:  
  



অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
New York City  1.50%  1.70%  1.40%  

Capital Region  0.50%  0.70%  0.60%  

Central New York  0.60%  1.20%  0.60%  

Finger Lakes  0.60%  0.60%  0.90%  

Long Island  1.00%  1.00%  0.90%  

Hudson Valley  1.10%  1.30%  1.00%  

Mohawk Valley  0.80%  1.00%  1.40%  

North Country  0.20%  0.20%  0.20%  

Southern Tier  0.30%  0.20%  0.40%  

Western New York  1.40%  1.10%  1.10%  

  
  
পকরমেমষ, গভর্নর আরও 694 জর্ র্মভে কমরোর্োভোইরোে আক্রোমন্তর  টর্ো কর্কিত কমরমের্, েো 
কর্উ ইয়কন  ঘেট জমুড় ঘমোট কর্কিত আক্রোমন্তর েংেযো 383,324-ঘত কর্ময় এমেমে। ঘমোট 
383,324 জর্ িযকক্ত েোরো ভোইরোমের জর্য কর্কিতভোমি ের্োক্ত হময়মের্, তোমের ঘভ গকেক 
অিস্থোর্ কর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,020  4  

Allegany  54  0  

Broome  651  4  

Cattaraugus  104  3  

Cayuga  106  3  

Chautauqua  107  1  

Chemung  138  0  

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  436  5  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,056  7  

Erie  6,785  32  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  234  2  

Genesee  212  0  

Greene  251  1  



Hamilton  6  1  

Herkimer  128  0  

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  1  

Madison  334  1  

Monroe  3,370  30  

Montgomery  104  1  

Nassau  41,204  32  

Niagara  1,166  12  

NYC  209,878  385  

Oneida  1,273  20  

Onondaga  2,519  21  

Ontario  233  3  

Orange  10,571  8  

Orleans  267  6  

Oswego  122  0  

Otsego  80  0  

Putnam  1,288  3  

Rensselaer  513  2  

Rockland  13,423  12  

Saratoga  515  1  

Schenectady  725  2  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  63  0  

St. Lawrence  215  1  

Steuben  255  0  

Suffolk  40,659  44  

Sullivan  1,430  0  

Tioga  139  2  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,741  2  

Warren  257  0  

Washington  243  1  

Wayne  133  2  

Westchester  34,290  37  

Wyoming  92  1  



Yates  40  1  

  
###  
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