
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 31 আগস্ট থেম্বক 13 থেম্বেের পর্নন্ত থকাম্বর্া েমেনক ছাড়াই ইউএে ওম্বপর্ 
প্রবিম্বর্াবগিা অর্ুষ্ঠাম্বর্র থ াষণা কম্বরম্বছর্  

  
হােপািাল এিং গ্রুপ থহাম গুম্বলাম্বক এখর্ দেনর্ােীম্বদর গ্রহণ করার অর্ুমবি থদওয়ার থ াষণা 

হম্বয়ম্বছ  
  

আগামীকাল িৃিীয় পর্নাম্বয় প্রম্বিম্বের জর্ে বিবিক জর্স্বাস্থ্ে বিম্বেষজ্ঞরা রাজধার্ী অঞ্চলম্বক 
বিয়াম্বরন্স বদম্বয়ম্বছ  

  
থস্টটিোপী অোবিিবি পরীক্ষার ফলাফল থদখাম্বে থর্ জর্েংখোর 13.4 েিাংম্বের COVID-19 

অোবিিবি আম্বছ  
  

থস্টট এখর্ পর্নন্ত বির্ বমবলম্বর্রয় থিবে COVID-19 পরীক্ষা পবরচালর্া কম্বরম্বছ  
  

গিকাম্বলর COVID-19 থটম্বস্টর মাত্র 1.05 েিাংে আক্রান্ত বছল  
  

বর্উ ইয়কন  থস্টম্বট আরও 631 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাে বর্বিি করা হম্বয়ম্বছ - র্া থস্টটিোপী 38টি 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রান্ত থরাগীেহ থমাট আক্রাম্বন্তর েংখোম্বক 384,575-এ বর্ম্বয় এম্বেম্বছ  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে 31 আগস্ট ঘেমক 13 ঘেমেম্বর পেনন্ত কুইমে 
ঘকোমর্ো েমেনক েোড়োই ইউএে ওমপর্ অর্ুষ্ঠিত হমে। মোষ্ঠকন র্ েুক্তরোষ্ট্র ঘেষ্ঠর্ে অযোমেোষ্ঠেমেশর্ (US 
Tennis Association, USTA) ঘেম োেোড় এেং কমীমের রক্ষো করোর জর্য অেোধোরণ েতকন তো 
অে ম্বর্ করমে, েোর মমধয রমেমে শষ্ঠক্তশো ী পরীক্ষো, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত পষ্ঠরষ্কোর, অষ্ঠতষ্ঠরক্ত  কোর রুম 
ঘেে এেং ষ্ঠর্মেষ্ঠেত আেোের্ এেং পষ্ঠরেহর্।  
  
গভর্নর কুওমমো এেোড়োও ঘ োষণো কমরমের্ ঘে হোেপোতো  এেং গ্রুপ ঘহোমগুম োমক তোমের ষ্ঠর্জস্ব 
ষ্ঠেমেচর্োে েশনর্োেীমের গ্রহণ করোর অর্ুমষ্ঠত ঘেওেো হমে। ঘেমকোমর্ো েুষ্ঠেধো েো েশনর্োেীমের অর্ুমষ্ঠত 
ষ্ঠেমত পেন্দ কমর তো অেশযই রোষ্ট্রীে ষ্ঠর্মেন ষ্ঠশকো ঘমমর্ চ মত হমে, েোর মমধয রমেমে েমে-েীষ্ঠমত 
পষ্ঠরেশনর্ এেং েশনকমের েযষ্ঠক্তগত েুরক্ষোম ূক েোমগ্রী (Personal Protective Equipment, PPE) 
পরমত হমে এেং তোমেরমক উপেগন এেং তোপমোত্রো পরীক্ষোর আওতোধীর্ হমত হমে। হোেপোতো  



 

 

পষ্ঠরেশনর্ কমনেূষ্ঠচ ঘম মোমে চো ু হওেো একটি পোই ে ঘরোগ্রোমমর উপর রেোষ্ঠরত হমেমে, েোমত ঘেেো 
ষ্ঠগমেমে ঘে হোেপোতো গুম ো ঘরোগী এেং পষ্ঠরেোমরর জর্য ষ্ঠর্রোপে পষ্ঠরেশনর্ রেোর্ করমত পোমর। 
ঘস্টেেযোপী হোেপোতো গুম ো এের্ েশনণোেী পষ্ঠরেশনমর্র েযেস্থো করমত পোরমে। NYS অষ্ঠিে ির 
ষ্ঠপপ  উইে ঘেমভ পমমন্টো  ষ্ঠেমেষ্ঠেষ্ঠ টিে (Office for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD) দ্বোরো রতযষ্ঠেত গ্রুপ ঘহোমগুম োমক শুক্রেোর ঘেমক েশনণোেীমের গ্রহণ করোর 
অর্ুমষ্ঠত ঘেওেো হমে েষ্ঠে তোরো রোষ্ট্রীে ষ্ঠর্মেন ষ্ঠশকো ঘমমর্ চম  এেং পষ্ঠরেশনর্ শুরু করোর আমগ 
তোমেরমক েষ্ঠে OPWDD ঘমমর্ চ োর েোটিন ষ্ঠিমকে রেোর্ করো হে। ঘেমহতু ঘস্টমের স্বোস্থয েপ্তর 
এেমর্ো পেনোম োচর্ো চোষ্ঠ মে েোমে তোই র্োষ্ঠেনং ঘহোমমর অষ্ঠতষ্ঠেমের উপর ষ্ঠর্মষধোজ্ঞো জোষ্ঠর করো 
হমেমে।  
  
গভর্নর ঘ োষণো কমরর্ ঘে বেষ্ঠিক জর্স্বোস্থয ষ্ঠেমশষজ্ঞরো রোজধোর্ী অঞ্চ মক আগোমীকো , 17 জরু্ 
ঘেমক তৃতীে পেনোমে রমেশ করোর জর্য ষ্ঠিেোমরে ষ্ঠেমেমে। ঘস্টমের পরু্রোে ঘেো োর পষ্ঠরকল্পর্োর 
তৃতীে পেনোমের জর্য েযেেোষ্ঠেক ষ্ঠর্মেনশর্ো এেোমর্ পোওেো েোমে।  
  
"এই ভোইরোেমক পরোষ্ঠজত করমত এই ঘস্টমের মোর্ুষ েো কমরমে তোমত আষ্ঠম গষ্ঠেনত। এই েংেযোটি 
েুে ভোম ো ঘেেোমে এেং আজ আমরো ঘ োষণো করমত ঘরোমোষ্ঠঞ্চত ঘেোধ করষ্ঠে ঘে এই আগমস্ট 
ঘকোমর্ো েমেনক েোড়োই কুইমে ইউএে ওমপর্ অর্ুষ্ঠিত হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমোমের 
েজোগ েোকমত হমে এেং USTA তোমের ঘেম োেোড় এেং কমীমের জর্য রমেোজর্ীে েে ধরমর্র 
েতকন তো অে ম্বর্ করমে, ষ্ঠকন্তু এটি ঘস্টমের জর্য একটি উমেজর্োকর ষ্ঠের্।"  
  
USTA-এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকিন া এিং বর্িনাহী পবরচালক মাইক িওজ িম্বলর্, "আমরো 
অষ্ঠেিোেযভোমে ঘরোমোষ্ঠঞ্চত ঘে গভর্নর কুওমমো এেং ষ্ঠর্উ ইেকন  ঘস্টে USTA ষ্ঠেষ্ঠ  ষ্ঠজর্ ষ্ঠকং 
র্যোশর্ো  ঘেষ্ঠর্ে ঘেন্টোমর 2020 ইউএে ওমপর্ এেং 2020 ওমেস্টোর্ন ও েোউেোর্ন ওমপর্ 
আমেোজমর্র পষ্ঠরকল্পর্ো অর্ুমমোের্ কমরমে। আমরো এই চযোম ষ্ঠজং েমমে রেম বেষ্ঠিক ক্রীড়ো ইমভন্ট 
আমেোজমর্র অেোধোরণ েোষ্ঠেত্ব স্বীকোর কষ্ঠর এেং আমরো েেমচমে ষ্ঠর্রোপে উপোমে তো করে, ঘের্ 
েক  েম্ভোেয ঝুুঁ ষ্ঠক কমোমর্ো েম্ভে হে। আমরো এের্ েোরো ষ্ঠেমির েমেনকমের ইউএে ওমপর্ 
ঘেতোমের জর্য রষ্ঠতদ্বষ্ঠিতো করোর েুমেোগ ষ্ঠেমত পোষ্ঠর এেং আমরো ঘেষ্ঠর্েমক আেশন েোমোষ্ঠজক েরূত্ব 
েজোে ঘরমে পষ্ঠরচোষ্ঠ ত ঘে ো ষ্ঠহমেমে ঘেেোমত পোষ্ঠর। 2020 েোম  এই অর্ুিোর্ আমেোজর্ করমত 
েক্ষম হওেো ষ্ঠর্উ ইেকন  শহর এেং েমগ্র ঘেষ্ঠর্ে ঘরক্ষোপমের জর্য একটি উৎেোহজর্ক েযোপোর।"  
  
গভর্নর েম র্, ঘস্টে এের্ পেনন্ত ষ্ঠতর্ ষ্ঠমষ্ঠ েমর্রও ঘেষ্ঠশ COVID-19 ঘেস্টপষ্ঠরচো র্ো কমরমে।  
  
গতকো  ষ্ঠর্উ ইেকন  ঘস্টমে 60,568টি পরীক্ষোর মমধয মোত্র 631 জর্ েো 1.05 শতোংশ আক্রোন্ত 
ষ্ঠে । গত ষ্ঠতর্ ষ্ঠেমর্ রষ্ঠতটি অঞ্চম র ঘেমস্ট আক্রোমন্তর শতোংশ ষ্ঠর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  থোমিার  
New York City  1.40%  1.30%  1.20%  

Capital Region  0.60%  0.70%  0.70%  

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


 

 

Central New York  0.60%  1.30%  1.40%  

Finger Lakes  0.90%  0.40%  0.60%  

Long Island  0.90%  0.90%  1.00%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  1.00%  

Mohawk Valley  1.40%  0.70%  1.40%  

North Country  0.20%  0.00%  0.20%  

Southern Tier  0.40%  0.50%  0.20%  

Western New York  1.10%  1.40%  1.00%  

  
গভর্নর েে েপ্তোহেযোপী ঘস্টে জমুড় 12,000 েযষ্ঠক্তর উপর ঘস্টমের অযোষ্ঠন্টেষ্ঠে পরীক্ষো জষ্ঠরমপর 
ি োি  ঘ োষণো কমরর্। ি োি  ঘেেোমে ঘে জর্েংেযোর 13.4 শতোংশ েযষ্ঠক্তর COVID-19 
অযোষ্ঠন্টেষ্ঠে আমে, ঘেেোমর্ 1 ঘম ঘেমক ঘস্টেেযোপী অযোষ্ঠন্টেষ্ঠে পরীক্ষো গমেষণোর েমে COVID-19 
অযোষ্ঠন্টেষ্ঠের হোর ষ্ঠে  12.3 শতোংশ।  
  
গভর্নর আরও 631টি র্তুর্ র্মভ  কমরোর্োভোইরোমে আক্রোমন্তর কেো ষ্ঠর্ষ্ঠিত কমরমের্, েো ষ্ঠর্উ 
ইেকন  ঘস্টমে েমগ্র ঘস্টে জমুড় ষ্ঠর্ষ্ঠিত আক্রোমন্তর েেনমমোে েংেযোমক 384,575 এ ঘপ ুঁমে ষ্ঠেমেমে। 
ঘমোে 384,575 জর্ েযষ্ঠক্ত েোরো ভোইরোমের জর্য ষ্ঠর্ষ্ঠিতভোমে ের্োক্ত হমেমের্, তোমের ঘভ গষ্ঠ ক 
অেস্থোর্ ষ্ঠর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  থমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,026  4  

Allegany  55  0  

Broome  656  1  

Cattaraugus  107  1  

Cayuga  106  0  

Chautauqua  108  1  

Chemung  138  0  

Chenango  139  1  

Clinton  99  1  

Columbia  442  3  

Cortland  42  0  

Delaware  88  0  

Dutchess  4,075  7  

Erie  6,852  35  

Essex  40  0  

Franklin  25  0  

Fulton  236  1  



 

 

Genesee  213  0  

Greene  252  1  

Hamilton  6  0  

Herkimer  128  0  

Jefferson  81  0  

Lewis  20  0  

Livingston  123  0  

Madison  336  1  

Monroe  3,402  22  

Montgomery  104  0  

Nassau  41,290  50  

Niagara  1,171  2  

NYC  21,0591  332  

Oneida  1,301  21  

Onondaga  2,545  14  

Ontario  234  1  

Orange  10,580  7  

Orleans  268  0  

Oswego  139  13  

Otsego  81  1  

Putnam  1,292  1  

Rensselaer  514  0  

Rockland  13,460  19  

Saratoga  522  5  

Schenectady  735  3  

Schoharie  54  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. Lawrence  215  0  

Steuben  257  1  

Suffolk  40,738  46  

Sullivan  1,433  1  

Tioga  140  1  

Tompkins  173  0  

Ulster  1,742  1  

Warren  257  0  

Washington  243  0  



 

 

Wayne  134  1  

Westchester  34,358  31  

Wyoming  93  1  

Yates  40  0  

  
  

###  
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