
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা বিম্বেম্বের্ ঘে ঘেট িুধিার বিদ্ধান্ত ঘর্ম্বি ঘে বর্উ ইেকন  েহম্বর ইর্ম্ব ার 
 াইবর্িং ধীর গবিম্বি ঘ ালা হম্বি বক র্া  

  
আগামীকাল পরু্রাে ঘ ালার পেনাে 4 এ প্রম্বিম্বের জর্ে ঘলািাল পািবলক ঘহলথ বিম্বেষজ্ঞম্বির 

দ্বারা িুস্পষ্ট করা ওম্বেোর্ন বর্উ ইেম্বকন  ঘ াষণা করা হম্বেম্বে  
  

িকল আম্বমবরকার্ম্বির জর্িমু্মম্ব  মাস্ক পরার জর্ে বর্িনাহী আম্বিে জাবর করার জর্ে ঘপ্রবিম্ব ন্ট 
ট্রাম্বের প্রবি আহ্বার্ করা হে  

  
30 আগে, রবিিার ব্রুকবলম্বর্র িারম্বেি ঘিন্টাম্বর িীবমি ঘরািাম্বির িাম্বথ 2020 MTV বভব ও 

িঙ্গীি পরুস্কার ঘ াষণা করা হে  
  

িড় েবপিং মল COVID-19 বিল্টার করম্বি িক্ষম এোর কবিেবর্িং বিল্টার গ্রহণ করার ঘ াষণা 
করা হে  

  
িামবেকভাম্বি আিেিাবজ প্রম্বোম্বগর বিেি বিিরণ তিবরর জর্ে বর্উ ইেকন  ঘেট পবুলেম্বক বর্ম্বিন ে 

প্রিার্ করা হে  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.84 েিািংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 7 জম্বর্রমৃিুে হম্বেম্বে  
  

হািপািাম্বল ভবিন  কম্বম 853 এ ঘপ ৌঁম্বেম্বে  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 391 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 35 
কাউবন্টম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্ািহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর িিং োম্বক 392,930-ঘি বর্ম্বে আম্বি  

  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ ঘ োষণো দিমেমের্ ঘে রোষ্ট্র বুধবোর দিদ্ধোন্ত ঘর্মব ঘে তৃতীে পেনোে 
পুর্রোে ঘ োলোর অংশ দিমিমব দর্উ ইের্ন  দিটিমত ইর্ম োর  োইদর্ং পুর্রোে ঘ োলোর গদত র্দমমে 
আর্ো িমব দর্ র্ো। ইর্ম োর  োইদর্ং অর্যোর্য ঘেমে ঝুুঁ দর্পূণন দিমিমব ঘি োমর্ো িমেমে এবং 



 

 

আউেম োর  োইদর্ং প্রদিেোটি ভোমলোভোমব এদগমে েোমে। দর্উ ইের্ন  ঘেে তথ্য পেনোমলোচর্ো র্রমব, 
ঘের্মিোল্ডোরমির িোমথ্ পরোমশন র্রমব এবং চূড়োন্ত দিদ্ধোন্ত ঘর্মব।  
  
গভর্নর আরও ঘ োষণো র্মরমের্ ঘে ববদির্ জর্স্বোস্থ্য দবমশষজ্ঞরো আগোমীর্োল, 30 জরু্, 2020 
তোদরম  পুর্রোে ঘ োলোর পেনোে 4 এ ওমেেোর্ন দর্উ ইের্ন মর্ স্পষ্ট র্মরমে।  
  
গভর্নর কুওমমো ঘপ্রদিম ন্ট ট্রোমের প্রদত আহ্বোর্ জোদর্মেমের্ েোমত ির্ল আমমদরর্োর্মর্ জর্িম্মুম  
মোস্ক পরমত িে এবং দর্মজ মোস্ক পদরধোর্ র্মরর্।  
  
এেোড়োও গভর্নর কুওমমো ঘ োষণো র্মরমের্ ঘে 2020 MTV দভদ ও িঙ্গীত পুরস্কোর 30 আগে 
রদববোর ব্রুর্দলমর্র বোরমেি ঘিন্টোমর অর্ুদিত িমব।  
  
গভর্নর দর্উ ইের্ন  ঘেে পুদলশমর্ এর্টি র্তুর্ অস্থ্োেী আতশবোদজ এর্ম োিনমমন্ট দ মেইলি স্থ্োপর্ 
র্রমত দর্মিনশ দিমেমের্ েোমত ঘপর্দিলভোদর্েো ঘথ্মর্ দর্উ ইেমর্ন  অববধ আতশবোদজ আর্ো র্ো িে। 
এই ঘেে জমুড় অববধ আতশবোদজ বযবিোমরর প্রদতদিেোে দবস্তোদরত জোর্োমর্ো েো বযোপর্ অদভমেোগ ও 
দমদ েো দরমপোেন  প্রর্োশ র্মরমে। দবস্তোদরত 3 জলুোই পেনন্ত চলমব।  
  
এেোড়োও গভর্নর ঘ োষণো র্মরর্ ঘে COVID-19 র্ণো দ ল্টোর র্রমত িক্ষম র্ূযর্তম িক্ষতো 
দরমপোটিন ং ভযোল ু(MERV) ঘরটিং এর িোমথ্ এেোর র্দিশদর্ং দ ল্টোর বড় মল পুর্রোে ঘ োলোর জর্য 
বোধযতোমূলর্ িমব। এর্টি COVID-19 র্ণোর বযোি প্রোে 0.125 মোইমিোর্ িে। এর্টি উচ্চ MERV 
িমঙ্গ দ ল্টোর, ঘেমর্ উচ্চ িক্ষতো পোটিন কুমলে এেোর (ঘিপো) দ ল্টোর, এেোর দ মেশর্ দিমেমম 
COIVD-19 উপদস্থ্দত র্মোমত িোিোেয র্রমত ঘি োমর্ো িমেমে।  
  
"দর্উ ইেমর্ন  আমরো ঘে িব দবষে দর্মে র্োজ র্রদে তোর মমধয এর্টি িমে ইর্ম োর  োইদর্ং, েো 
ঘিমশর অর্যোর্য অংমশ িমিযোর র্োরণ এই ভোইরোি বন্ধ, অভযন্তরীণ এলোর্োে েদড়মে পমড় ঘে োমর্ 
শীতোতপ দর্েদিত দিমেম রমেমে। আউেম োর  োইদর্ং িোরো ঘেে জমুড়  ুব ভোমলোভোমব র্োজ 
র্মরমে, দর্উ ইের্ন  দিটি অন্তভুন ক্ত, তোই রোষ্ট্র তথ্য পেনোমলোচর্ো এবং দর্উ ইের্ন  দিটির 
ঘের্মিোল্ডোরমির িোমথ্ পরোমশন র্রমত েোমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আদম ঘরেুমরন্ট মোদলর্ 
এবং স্থ্োর্ীে ঘের্মিোল্ডোরমির িোমথ্ ইর্ম োর  োইদর্ং-এ ঝুুঁ দর্-পুস্কোর দর্মে র্থ্ো বলো শুরু র্মরদে। 
আমরো তমথ্যর মোধযমম এদগমে েোদে, দর্ন্তু এেো এর্েো আিল ইিযু। আমোমির পুর্রোে ঘ োলো  ুব 
ভোমলো র্োজ র্মরমে। আমরো দপদেমে েোদে র্ো, আমরো এদগমে েোদে। অর্যোর্য অমর্র্ ঘেমের 
অমর্র্গুদলমর্ আিমল দপদেমে ঘেমত িমেমে র্োরণ তোরো পুর্রোে  লুমত শুরু র্মরমে এবং তোমির 
থ্োমমত িমেমে। আমরো প্রোথ্দমর্ভোমব দর্উ ইের্ন  দিটির ইর্ম োর  োইদর্ং দর্মে গমবষণো র্রমত চোই 
এবং বুধবোমরর মমধয আমোমির চূড়োন্ত দিদ্ধোন্ত ঘর্ওেো িমব েোমত েোরো এই ধরমর্র বযবিো পদরচোলর্ো 
র্মর তোরো জোর্মত পোরমব আমরো দর্ র্রদে।"  
  



 

 

গভর্নর চলমোর্ COVID-19 মিোমোরী চলোর্োলীর্ িমমে ঘেমের অগ্রগদত িেমর্ন  দর্উ ইের্ন বোিীমর্ও 
আপম ে র্মরদেমলর্। র্তুর্ ঘর্মির িং যো, পরীক্ষোর শতোংশ েোরো আিোন্ত দেল এবং অর্যোর্য 
অমর্র্ িিোের্ ঘ েো পমেন্ট forward.ny.gov-এ পোওেো েোমব।  
  
আজমর্র তথ্য িংমক্ষমপ দর্মচ তুমল ধরো িমলো:  
  

• হািপািাম্বল ঘরাগী ভবিন  - 853 (-16)  
• িিয ঘরাগী ভবিন  - 52 (-2)  
• হিবপটাল কাউবন্ট - 27  
• ICU িিং ো - 216 (-13)  
• টিউিেুক্ত ICU-এর িিং ো - 136 (-9)  
• ঘমাট ব িচাজন  - 70,435 (+66)  
• মৃিুে - 7  
• ঘমাট মৃিুে - 24,842  

  
গতর্োল দর্উ ইের্ন  ঘেমে অর্ুদিত 46,428 জমর্র পরীক্ষোর মমধয মোত্র 391 জর্ বো 0.84 শতোংশ 
আিোন্ত ঘরোগী দেল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অঞ্চমলর পরীক্ষোে আিোমন্তর শতোংশ দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
New York City  1.00%  1.10%  1.00%  
Capital Region  0.80%  0.70%  0.50%  

Central New York  0.50%  1.20%  0.50%  
Finger Lakes  1.30%  0.70%  0.70%  
Long Island  0.90%  0.80%  0.70%  
Hudson Valley  1.00%  1.00%  0.60%  
Mohawk Valley  2.40%  2.30%  2.20%  
North Country  0.20%  0.30%  0.40%  
Southern Tier  0.30%  0.30%  0.60%  

Western New York  0.90%  0.80%  0.80%  
  

এেোড়োও গভর্নর আরও 391 জর্ র্তুর্ র্মভল র্মরোর্োভোইরোমি আিোন্ত ঘরোগীর িং যো দর্দিত 
র্মরমের্, েোর মোধযমম দর্উ ইের্ন  ঘেমে ঘেেজমুড় আিোন্ত ঘরোগীর িবনমমোে িং যো িমলো 392,930 
জর্। ঘমোে 392,930 জর্ বযদক্ত েোরো ভোইরোমির জর্য দর্দিতভোমব ির্োক্ত িমেমের্, তোমির 
ঘভৌগদলর্ অবস্থ্োর্ দর্ম্নরূপ:  
  

https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,099  2  
Allegany  59  0  
Broome  710  7  

Cattaraugus  123  0  
Cayuga  114  1  

Chautauqua  123  0  
Chemung  140  0  
Chenango  146  0  
Clinton  101  0  
Columbia  463  0  
Cortland  47  1  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,201  3  
Erie  7,249  21  
Essex  42  0  
Franklin  30  1  
Fulton  256  1  
Genesee  238  0  
Greene  260  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  159  1  
Jefferson  86  1  
Lewis  30  1  

Livingston  128  0  
Madison  353  1  
Monroe  3,709  19  

Montgomery  118  0  
Nassau  41,780  26  
Niagara  1,228  2  
NYC  214,939  189  
Oneida  1,616  30  

Onondaga  2,822  6  
Ontario  257  1  
Orange  10,716  3  
Orleans  281  0  



 

 

Oswego  196  1  
Otsego  84  0  
Putnam  1,325  2  

Rensselaer  553  2  
Rockland  13,580  4  
Saratoga  549  1  

Schenectady  799  7  
Schoharie  58  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  69  0  

St. Lawrence  219  1  
Steuben  266  0  
Suffolk  41,339  33  
Sullivan  1,451  0  
Tioga  142  0  

Tompkins  177  1  
Ulster  1,778  0  
Warren  263  0  

Washington  246  0  
Wayne  165  3  

Westchester  34,798  18  
Wyoming  95  0  
Yates  46  1  

  

###  
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