
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে, পাাঁচটি অঞ্চল শুক্রিার ঘেম্বক পরু্রাে খুম্বল ঘিওোর তৃতীে 
ধাম্বপ প্রম্বিম্বের পম্বে রম্বেম্বে  

  
ঘেন্ট্রাল বর্উ ইেকন , বিঙ্গার ঘলক, ঘমাহক ভোবল, র্েন কাবন্ট্র এিং োউিার্ন টিোর শুক্রিার 

পরু্রাে ঘখালার চতুেন পেনাম্বে প্রম্বিম্বের পম্বে রম্বেম্বে  
  

চতুেন পেনাে বর্ম্বিন বেকা 50 জর্ কম্বর োমাবজক েমাম্বিে এিং ধারণ ক্ষমতার 33 েতাংেম্বক 
ইম্বডার ধমীে েমাম্বিম্বের অর্ুমবত ঘিম্বি  

  
লং আইলোড আজ পরু্রাে ঘখালার তৃতীে পেনাম্বে প্রম্বিে কম্বরম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘেম্বের মাত্র 1.1 েতাংে আক্রান্ত বেল  

  
হােপাতাম্বল ভবতন  কম্বম 1,071 এ ঘপ াঁম্বেম্বে  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বে আম্বরা 581 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  ের্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেেিোপী 33 

কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্ােহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর েংখোম্বক 389,666-ঘত বর্ম্বে আম্বে  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেন্ট্রাল নর্উ ইয়কন , নিঙ্গার ঘলক, ঘমাহক 
উপত্যকা, র্র্ন কাউনি এবং োউদার্ন টিয়ার - পাাঁচটি অ্ঞ্চল শুক্রবার পুর্রায় ঘ ালার চতু্র্ন 
পেনাময় প্রমবমের পমর্ রময়মে। নর্উ ইয়কন  ঘেট চতু্র্ন পেনাময়র জর্য নর্মদন নেকা জানর কমরমে, ো 
কম ঝুাঁ নকপূণন ইর্ম ার এবং আউটম ার আটন ে এবং নবমর্াদর্, চলনিত্র এবং টিনভ প্রমোজর্া, উি 
নেক্ষা এবং েমর্নক বযত্ীত্ ঘপোদারী ঘ লাধুলার অ্র্ুমনত্ ঘদমব। চতু্র্ন পেনায় পুর্রায় ঘ ালার জর্য 
নর্মদন নেকা এ ামর্ পাওয়া োমব।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরর্ ঘে চতু্র্ন পেনাময় 50 জর্ পেনন্ত োমানজক েমামবমের অ্র্ুমনত্ ঘদওয়া 
হমব এবং ইর্ম ার োইমটর ধারণ ক্ষমত্ার 33 েত্াংে পেনন্ত অ্ভযন্তরীণ ধমীয় েমামবমের অ্র্ুমনত্ 
ঘদওয়া হমব।  
  

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


 

 

লং আইলযান্ড আজ পরু্রায় ঘ ালার তৃ্ত্ীয় পেনাময় প্রমবে কমরমে।  
  
"আমামদর দনৃিভনঙ্গ প্রমানণত্ হময়মে এবং ত্মর্যর উপর নভনি কমর পেনায়ক্রমম পুর্রায় ঘ ালা কাজ 
করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম প্রর্ম নদর্ ঘর্মকই বমলনে ঘে এই ভাইরাে োমলামর্া 
উনচত্ নকন্তু রাজনর্নত্কভামব োমলামর্া োমব র্া। এই ভাইরাে রাজনর্নত্ক ত্মে োড়া ঘদয় র্া - 
এটি নবজ্ঞার্ এবং ত্মর্য োড়া ঘদয়। আমরা আমামদর ঘমনিক এবং আমামদর পেনায়ক্রমম পরু্রায় 
ঘ ালার নদমক এনগময় োনি এবং পাাঁচটি অ্ঞ্চল শুক্রবার চতু্র্ন পেনাময় প্রমবে করমত্ োমি। এই 
েং যা েঠিক নদমক চলমত্ র্ামক ে র্ আমরা ঘদমের েমবনাি েংক্রমমণর হার ঘর্মক েবননর্ম্ন পেনন্ত 
নগময়নেলাম, ত্াই আমরা একটু বৃহির োমানজক এবং ধমীয় েমামবমের অ্র্মুনত্ ঘদব, নকন্তু 
মার্ুষমক মাস্ক পরা, োমানজকভামব দরূত্ব বজায় রা া এবং নর্রাপদ র্াকার জর্য প্রায়ই হাত্ ঘধায়া 
চানলময় ঘেমত্ হমব।"  
  
গভর্নর চলমার্ COVID-19 মহামানর চলাকালীর্ েমময় ঘেমটর অ্গ্রগনত্ েম্পমকন  নর্উ 
ইয়কন বােীমকও আপম ট কমরনেমলর্। র্তু্র্ ঘকমের েং যা, পরীক্ষার েত্াংে োরা আক্রান্ত নেল এবং 
অ্র্যার্য অ্মর্ক েহায়ক ঘ টা পময়ি েব েময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
আজমকর ত্র্য েংমক্ষমপ নর্মচ তু্মল ধরা হমলা:  
  

   ঘরাগী হােপাতাম্বল ভবতন  - 1,071 (-33)  
   ঘরাগী েিে ভবতন  - 97 (+27)  
   হেবপোল কাউবি - 31  
   ICU েংখো - 290 (-12)  
   ICU-ঘত টিউি ঘিওোর েংখো - 190 (-14)  
   ঘমাে বিেচাজন  - 69,900 (+131)  
   মৃতুে - 17  
   ঘমাে মৃতুে - 24,782  

  
গত্কাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুনিত্ 51,144 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 581 জর্ বা 1.1 েত্াংে 
আক্রান্ত ঘরাগী নেল। গত্ নত্র্ নদমর্ প্রনত্টি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর েত্াংে নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘোমিার  মঙ্গলিার  
New York City  1.10%  1.40%  1.20%  
Capital Region  0.70%  1.30%  0.20%  

Central New York  0.70%  1.80%  2.30%  
Finger Lakes  0.70%  1.10%  1.20%  
Long Island  0.90%  1.10%  1.10%  
Hudson Valley  1.00%  1.00%  0.90%  
Mohawk Valley  1.40%  0.50%  2.30%  
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North Country  0.10%  0.40%  0.00%  
Southern Tier  0.30%  0.20%  0.10%  

Western New York  1.00%  1.30%  1.00%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 581 জর্ র্তু্র্ র্মভল কমরার্াভাইরামে আক্রান্ত ঘরাগীর েং যা নর্নিত্ 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর েবনমমাট েং যা হমলা 389,666 
জর্। ঘমাট 389,666 জর্ বযনি োরা ভাইরামের জর্য নর্নিত্ভামব ের্াি হময়মের্, ত্ামদর 
ঘভৌগনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,065  3  
Allegany  58  0  
Broome  671  0  

Cattaraugus  120  2  
Cayuga  109  1  

Chautauqua  118  2  
Chemung  139  0  
Chenango  142  1  
Clinton  100  0  
Columbia  454  0  
Cortland  44  0  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,158  8  
Erie  7,108  35  
Essex  41  0  
Franklin  28  0  
Fulton  244  0  
Genesee  230  1  
Greene  256  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  142  5  
Jefferson  84  0  
Lewis  24  0  

Livingston  125  0  
Madison  347  0  
Monroe  3,567  27  

Montgomery  110  1  



 

 

Nassau  41,585  41  
Niagara  1,199  4  
NYC  213,348  292  
Oneida  1,445  24  

Onondaga  2,734  32  
Ontario  246  4  
Orange  10,669  3  
Orleans  277  0  
Oswego  188  9  
Otsego  83  0  
Putnam  1306  1  

Rensselaer  534  1  
Rockland  13,534  5  
Saratoga  538  0  

Schenectady  772  2  
Schoharie  57  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  64  0  

St. Lawrence  217  0  
Steuben  263  0  
Suffolk  41,101  45  
Sullivan  1,447  7  
Tioga  141  0  

Tompkins  175  0  
Ulster  1,760  3  
Warren  262  0  

Washington  244  0  
Wayne  150  5  

Westchester  34,597  16  
Wyoming  93  0  
Yates  44  1  
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