
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ইাবিস এিং ঘমটস এ িের বর্উ ইয়ম্বকন র িসন্ত 
প্রবেক্ষণপবরচালর্ায় করম্বি  

  
ইয়াবিস ইয়াবি ঘেবিয়াম্বম এিং ঘমটস বসটি বিম্বে প্রবেক্ষণ পবরচালর্া করম্বি  

  
বর্উ ইয়কন  বসটি ঘসামিার পরু্রায় ঘ ালার বিতীয় পেনাম্বয় প্রম্বিে করম্বি; মধ্ে হািসর্ অঞ্চল 

মঙ্গলিার তৃতীয় পেনাম্বয় প্রম্বিে করম্বত এ ম্বর্া ট্র্োম্বক আম্বে  
  

গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1 েতাংে আক্রান্ত বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 24 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে ইয়োঙ্কিস এবং ঘমটস ঘবসবল দল এ বের 
ঙ্কর্উ ইয়মকন র বসন্ত প্রঙ্কিক্ষণ পঙ্করচোলর্ো করমব। ইয়োঙ্কিস ইয়োঙ্কি ঘেঙ্কিয়োমম বসন্ত প্রঙ্কিক্ষণ পঙ্করচোলর্ো 
করমব, এবং ঘমটস ঙ্কসটি ঙ্কিমে এটি পঙ্করচোলর্ো করমব। ঘমটস এই সপ্তোমে েোরো প্রস্তুঙ্কি শুরু 
করমি চোর্ ঘসই ঘেমলোয়োড়মদর জর্য একটি েোলকো উমবোধমর্র আময়োজর্ করমব। দলগুমলো েথোেথ 
স্বোস্থ্য এবং ঙ্কর্রোপত্তো ঘপ্রোমটোকল ঙ্কর্ঙ্কিি করমি ঙ্কর্উ ইয়কন  ঘেমটর সোমথ কোজ করমব।  
  
"COVID-19 ঙ্কর্উ ইয়কন বোসীমদরপঙ্করঙ্কচি এবং ভোমলোবোসোর অমর্ক ঐঙ্কিেয উদেোপমর্ বযো োি 
 টিময়মে, এবং আমোমদর ঘেোম দমলর জর্য িোমদর প্রসোমর ঙ্ককেু র্ো করমি পোরোর আমোমদর ঘে 
অক্ষমিো িো এই সিট জমুড় িীব্রভোমব অর্ুভূি েময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঙ্কর্উ 
ইয়কন বোসীমদর সংক্রমমণর মোত্রো ধীর করোর প্রঙ্কক্রয়োয় অঙ্কবশ্বোসয প্রমচষ্টোর ঘসৌজমর্য, আমরো ঙ্কর্ধনোরণ 
কমরঙ্কে ঘে ইয়োঙ্কিস এবং ঘমটসমদর পমক্ষ এ বের ঘেমট ঙ্কর্রোপমদ বসন্ত প্রঙ্কিক্ষণ পঙ্করচোলর্ো করো 
সম্ভব এবং আমরো ঙ্কর্উ ইয়মকন  আমমঙ্করকোর জোিীয় ঙ্কবমর্োদর্ পুর্রোয় শুরু করমি ঘপমর ঘরোমোঙ্কিি। 
একটি েোরোপ সমময় এবং এমর্ একটি ঘমৌসুমম এই ঙ্কবমর্োদর্ উপমভোগ করোর জর্য অবিযই 
উমেেমেোগয বোধো ঙ্কেল,এের্ এই ঘপ্রঙ্কক্ষমি ঙ্কর্উ ইয়মকন  একটি বসন্ত প্রঙ্কিক্ষণ ঙ্কিঙ্কবর করো সঙ্কিযই 
প্রথম সুেবর েের্ ঘবসবমলর ঘক্ষমত্র আমোমদর অমর্ক ঙ্কদমর্র ইঙ্কিেোস জঙ্কড়ময় আমে।"  
  
গভর্নর চলমোর্ COVID-19 মেোমোরী চলোকোলীর্ সমময় ঘেমটর অগ্রগঙ্কি সম্পমকন  ঙ্কর্উ 
ইয়কন বোসীমকও আপমিট কমরঙ্কেমলর্। ঙ্কর্উ ইয়কন  ঙ্কসটি 22 জরু্, ঘসোমবোর পরু্রোয় ঘেোলোর ঙ্কবিীয় 



 

 

পেনোময় প্রমবি করমব এবং মধয েোিসর্ অিল মঙ্গলবোর, 23 জরু্ িৃিীয় পেনোময় প্রমবি করমি 
েোমে। গিকোল ঙ্কর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কোরমণ 24 জমর্র মৃিুয েময়মে। র্িুর্ ঘকমসর 
সংেযো, পরীক্ষোর িিোংি েোরো আক্রোন্ত ঙ্কেল এবং অর্যোর্য অমর্ক সেোয়ক িোটো পময়ন্ট সব 
সময় forward.ny.gov-এ পোওয়ো েোমব।  
  
গিকোল ঙ্কর্উ ইয়কন  ঘেমট অর্ুঙ্কিি 68,830 জমর্র পরীক্ষোর মমধয মোত্র 716 জর্ বো 1 িিোংি 
আক্রোন্ত ঘরোগী ঙ্কেল। গি ঙ্কির্ ঙ্কদমর্ প্রঙ্কিটি অিমলর পরীক্ষোয় আক্রোমন্তর িিোংি ঙ্কর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুধ্িার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
New York City  1.00%  1.10%  1.10%  
Capital Region  0.40%  1.00%  0.70%  

Central New York  3.00%  1.30%  0.60%  
Finger Lakes  1.00%  1.00%  1.10%  
Long Island  0.70%  0.80%  1.10%  
Hudson Valley  0.60%  1.10%  1.10%  
Mohawk Valley  1.30%  1.50%  1.80%  
North Country  0.10%  0.10%  0.40%  
Southern Tier  0.00%  0.20%  0.40%  

Western New York  1.10%  0.70%  0.80%  
  
এেোড়োও গভর্নর আরও 716টি র্িুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমস আক্রোন্ত ঘরোগীর সংেযো ঙ্কর্ঙ্কিি 
কমরমের্, েোর মোধযমম ঙ্কর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রোন্ত ঘরোগীর সবনমমোট সংেযো েমলো 387,272 
জর্। ঘমোট 387,272 জর্ বযঙ্কি েোরো ভোইরোমসর জর্য ঙ্কর্ঙ্কিিভোমব সর্োি েময়মের্, িোমদর 
ঘভৌগঙ্কলক অবস্থ্োর্ ঙ্কর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,053  4  
Allegany  58  0  
Broome  665  2  

Cattaraugus  113  4  
Cayuga  108  1  

Chautauqua  115  3  
Chemung  139  0  
Chenango  139  0  
Clinton  100  1  
Columbia  451  5  
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Cortland  44  0  
Delaware  90  1  
Dutchess  4,127  17  
Erie  6,980  25  
Essex  41  1  
Franklin  27  0  
Fulton  243  6  
Genesee  222  4  
Greene  255  1  
Hamilton  6  0  
Herkimer  134  3  
Jefferson  83  1  
Lewis  22  1  

Livingston  123  0  
Madison  343  1  
Monroe  3,487  26  

Montgomery  106  0  
Nassau  41,443  56  
Niagara  1,188  3  
NYC  212,061  391  
Oneida  1378  21  

Onondaga  2644  10  
Ontario  239  0  
Orange  10,638  18  
Orleans  275  1  
Oswego  169  2  
Otsego  82  0  
Putnam  1301  2  

Rensselaer  521  2  
Rockland  13,495  9  
Saratoga  531  3  

Schenectady  749  3  
Schoharie  56  1  
Schuyler  12  0  
Seneca  64  0  

St. Lawrence  216  1  



 

 

Steuben  261  4  
Suffolk  40,908  44  
Sullivan  1,435  1  
Tioga  140  0  

Tompkins  174  1  
Ulster  1,750  1  
Warren  261  0  

Washington  244  1  
Wayne  143  2  

Westchester  34,486  31  
Wyoming  93  0  
Yates  41  1  
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