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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 25 জর্ পেনন্ত মার্ুম্বষর সমাম্বিে পরু্রায় ঘ ালার তৃতীয় 
পেনাম্বয় অর্ুমবত ঘেওয়া হম্বি  

  
ঘলািাল পািবলক ঘহলথ এক্সপার্ন রা পবিম বর্উ ইয়কন  পবরষ্কার কম্বর আগামীকাল তৃতীয় পেনাম্বয় 

প্রম্বিে কম্বরম্বে  
  

িুধিার, 17 জরু্ ঘথম্বক কোবপর্াল বরবজয়র্ পরু্রায় ঘ ালার তৃতীয় ধাম্বপ প্রম্বিে করার জর্ে 
এ ম্বর্া সঠিক পম্বথই আম্বে  

  
মহামাবর শুরু হওয়ার পর ঘথম্বক বতর্ বেম্বর্র গম্বে হাসপাতাম্বল ভবতন  এিং মৃতুের সিনবর্ম্ন সং ো 

ঘ াষণা  
  

গতকাম্বলর COVID পরীক্ষার মাত্র 1.10 েতাংে আক্রান্ত ঘরাগী বেল  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বর্ আরও 620 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস বর্বিত করা হম্বয়ম্বে - ো ঘের্িোপী 33টি 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রান্ত ঘরাগীসহ ঘমার্ আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 383,944-এ বর্ম্বয় এম্বসম্বে  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 10 এর সীমো ঘেমক তৃতীয় পেনোময় 25 জমর্র 
সমোমেমের অর্ুমতত ঘেওয়ো হমে। পোাঁচটি অঞ্চল ইমতোমমযে তৃতীয় পেনোময় প্রমেে কমরমে - ঘসন্ট্রোল 
তর্উ ইয়কন , তিঙ্গোর ঘলক, ঘমোহক উপতেকো, উত্তর ঘেে, র্েন োর্ টোয়োর। গভর্নর ঘ োষণো কমরমের্ 
ঘে বেতিক জর্স্বোস্থ্ে তেমেষজ্ঞরো আগোমীকোল তৃতীয় পেনোময় প্রমেমের জর্ে পতিম তর্উ ইয়কন  
পতরষ্কোর কমরমে এেং রোজযোর্ী অঞ্চল এখমর্ো 17 জরু্ েুযেোর তৃতীয় পেনোময় প্রমেমের পমে রময়মে। 
ঘেমটর পরু্রোয় ঘখোলোর পতরকল্পর্োর তৃতীয় পেনোময়র জর্ে েেেসোতয়ক তর্মেনের্ো এখোমর্ পোওয়ো 
েোমে।  
  
গভর্নর এেোয়োও ঘ োষণো কমরর্ ঘে মহোমোতর শুরু হওয়োর পর ঘেমক ততর্ তেমর্র গম়ে হোসপোতোমল 
ভততন  এেং মৃতুের সংখেো সেমচময় কম ঘপ াঁমেমে। মহোমোতর শুরু হওয়োর পর ঘেমক গতকোল ঘমোট 
হোসপোতোমল ভততন র সংখেো 1,608 এ সেনতর্ম্ন পেনোময় ঘর্মম এমসমে। তর্উ ইয়মকন  পাঁতচে জর্ ঘলোক 
গতকোল COVID-19-এর কোরমণ মোরো ঘগমে, েো মহোমোতল শুরু হওয়োর পর ঘেমক ততর্ তেমর্র 
গ়ে সেনতর্ম্ন স্তর।  

https://forward.ny.gov/phase-three-industries


 

 

  
"ঘেমহতু আমরো অঞ্চল ঘেট জমু়ে তৃতীয় পেনোময় প্রমেে করমত চোয় এেং আমোমের সংখেো ক্রমোগত 
কমমত েোমক, আমরো 25 জর্ পেনন্ত সমোমেমের অর্ুমতত ঘেওয়োর জর্ে তর্মেন তেকো সংমেোযর্ করমত 
েোতি, েো 10 জমর্র মমযে ঘেম়ে ঘগমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সংখেো কতমময় আর্োর জর্ে 
আমরো ঘে কোজ কমরতে তো তর্ময় তর্উ ইয়মকন র জর্গমণর গতেনত হওয়ো উতচত, তকন্তু আমোমের 
সজোগ েোকমত হমে। তৃতীয় পেনোময়র তর্য়ম এেং তর্য়মকোর্ুর্ খুে পতরষ্কোর এেং ঘসগুমলো কোজ 
করমে। আমরো পুর্রোয় ঘখোলোর সোমে সোমে প্রমতেমকরই একটো ভূতমকো আমে: তর্ময়োগকতন োমের একটি 
ভূতমকো আমে, ঘেোকোর্ মোতলকমের একটি ভূতমকো আমে, কমীমের একটি ভূতমকো আমে, েেতির 
একটি ভূতমকো আমে এেং স্থ্োর্ীয় সরকোমরর এই তর্মেন তেকো প্রময়োগ এেং তর্উ ইয়কন েোসীমের রক্ষো 
করোর একটি প্রকৃত েোতয়ত্ব আমে।"  
  
গতকোল তর্উ ইয়কন  ঘেমট অর্ুতিত 56,611টি পরীক্ষোর মমযে মোত্র 620 েো 1.10 েতোংে আক্রোন্ত 
ঘরোগী তেল। গত ততর্ তেমর্ প্রততটি অঞ্চমলর পরীক্ষোয় আক্রোন্ত ঘরোগীর সংখেোর েতোংে তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
New York City  1.70%  1.40%  1.30%  

Capital Region  0.70%  0.60%  0.70%  

Central New York  1.20%  0.60%  1.30%  

Finger Lakes  0.60%  0.90%  0.40%  

Long Island  1.00%  0.90%  0.90%  

Hudson Valley  1.30%  1.00%  1.00%  

Mohawk Valley  1.00%  1.40%  0.70%  

North Country  0.20%  0.20%  0.00%  

Southern Tier  0.20%  0.40%  0.50%  

Western New York  1.10%  1.10%  1.40%  

  
  
গভর্নর আরও 620টি র্তুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমস আক্রোমন্তর কেো তর্তিত কমরমের্, েো তর্উ 
ইয়কন  ঘেমট সমগ্র ঘেট জমু়ে তর্তিত আক্রোমন্তর সেনমমোট সংখেোমক 383,944 এ ঘপ াঁমে তেময়মে। 
ঘমোট 383,944 জর্ েেতি েোরো ভোইরোমসর জর্ে তর্তিতভোমে সর্োি হময়মের্, তোমের ঘভ গতলক 
অেস্থ্োর্ তর্ম্নরূপ:  

  
কাউবি  ঘমার্ আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,022  2  

Allegany  55  1  

Broome  655  4  

Cattaraugus  106  2  



 

 

Cayuga  106  0  

Chautauqua  107  0  

Chemung  138  0  

Chenango  138  0  

Clinton  98  0  

Columbia  439  3  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,068  12  

Erie  6,817  32  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  235  1  

Genesee  213  1  

Greene  251  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  0  

Madison  335  1  

Monroe  3,380  10  

Montgomery  104  0  

Nassau  41,240  36  

Niagara  1,169  3  

NYC  210,259  381  

Oneida  1,280  7  

Onondaga  2,531  12  

Ontario  233  0  

Orange  10,573  2  

Orleans  268  1  

Oswego  126  4  

Otsego  80  0  

Putnam  1,291  3  

Rensselaer  514  1  

Rockland  13,441  18  

Saratoga  517  2  



 

 

Schenectady  732  7  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  1  

St. Lawrence  215  0  

Steuben  256  1  

Suffolk  40,692  33  

Sullivan  1,432  2  

Tioga  139  0  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,741  0  

Warren  257  0  

Washington  243  0  

Wayne  133  0  

Westchester  34,327  37  

Wyoming  92  0  

Yates  40  0  
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