
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

যেভাম্বি বিপার্ন ম্বমন্ট অফ য ামলোন্ড বিবকউবরটি ট্রাম্বেি ট্রোম্বভলার যপ্রাগ্রাম বর্বিদ্ধ করার কাজ 
পবরচালর্া কম্বরম্বে তা বর্ম্বে গভর্নর কুওম্বমা র্োে বিভাগ, কংম্বগ্রম্বির কাম্বে তদন্ত করার জর্ে 

দািী জাবর্ম্বেম্বের্।  
  

য ামলোন্ড বিবকউবরটি বিপার্ন ম্বমন্ট যেম্বক যিিামবরক ক্ষবতপরূণ পাওোর যচষ্টা করম্বি রাজে  
  

যের্ বলকার অেবরটি এিং বর্উ ইেকন  যের্ পবুলে র্াস্ক যফািন গত রাম্বত 37টি প্রবতষ্ঠার্ম্বক 
লঙ্ঘম্বর্র বিজ্ঞবি জাবর কম্বরম্বে  

  
র্রম্বন্টা ব্লু যজি এই যমৌিুম্বম িাম্বফম্বলার িা ম্বলর্ বফম্বে য াম যগম যেলম্বি  

  
 ািপাতাম্বল ভবতন  কম্বম  ম্বেম্বে 650 — 18 মাচন  যেম্বক এটি িিনবর্ম্ন  

  
ICU-যত যমার্ যরাগীর িংেো কম্বম 156  ম্বেম্বে - ো 16 মাচন  যেম্বক িিনবর্ম্ন  

  
গতকাম্বলর COVID-19 যর্ম্বের এক েতাংম্বেরও যচম্বে কম আক্রান্ত বেল  

  
গতকাল বর্উ ইেকন  যেম্বর্ COVID-19 এর কারম্বণ 9 জম্বর্র মৃতুে  ম্বেম্বে  

  
বর্উ ইেকন  যেম্বর্ আম্বরা 753 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির ঘর্র্া বর্বিত কম্বর - ো যের্িোপী 50 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর ঘর্র্াি  যমার্ আক্রাম্বন্তর িংেোম্বক 410,450-যত বর্ম্বে আম্বি  

  
  

যেভাবে ডিপার্ট বেন্ট অফ য ােল্যান্ড ডিডিউডিটি ট্রাবেি ট্রযাবভল্াি যরাগ্রাবেি যেবে তাবেি িাজ 
পডিচাল্না িবিবে তা ডনবে গভনটি কুওবো নযাে ডেভাগ এেং িংবগ্রবিি িাবে তেন্ত িিাি জনয 
োেী জাডনবেবেন এই তথ্য রিাশ  ওোি পবি যে ডিপার্ট বেন্ট অফ য ােল্যান্ড ডিডিউডিটিি 
(Department of Homeland Security, DHS) আডিিাডিিিা আবগ এই েেি ডনউ ইেিট োিীবেি 
এই যরাগ্রাবেি িুডেিা পাওো ডনডিদ্ধ িিাি জনয ডেথ্যা ডেেৃডত যেওোি িথ্া স্বীিাি িবিবেন। এটি 
ঘর্াি আবগ, যফিাবিল্ িেটিতট ািা িািাোড িভাবে এেং ভুল্ভাবে যজাি ডেবেডেবল্ন যে ডনউ 
ইেবিট ি যোর্ি যভড িল্ি (Department of Motor Vehicles) িার্াবেবিি রবেশাডিিাবিি 



 

 

িীোেদ্ধতা অনয যে যিান িাবজযি যথ্বি ডভন্ন। গভনটি এও যঘািণা িবিন যে িাজয ডিপার্ট বেন্ট 
অফ য ােল্যান্ড ডিডিউডিটিি যথ্বি নাগডিি েডতপূিণ োেী িিবে।  
  
"ট্রাবেি ট্রযাবভল্াি যরাগ্রাবেি উপি ডনবিিাজ্ঞা ডনউ ইেিট োিীবেি আঘাত িবিবে। এর্া আোবেি 
অথ্টনীডতবি আঘাত িবিবে, এেং এর্া িমূ্পণটভাবে িাজনীডত ডেল্, শুরু যথ্বিই। আপডন িাজননডতি 
যশািবণি জনয িিিািবি েযে াি িিবত পািবেন না," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি রশািবনি 
দ্বািা আেিা যে িাজননডতি ডনেটাতন ি য িবিডে, তাি েবিয যিেল্ এিটি, এেং এর্া েন্ধ িিবত 
 বে। আডে ডেশ্বাি িডি যে ডনউ ইেিট  যেবর্ি ডিেু নাগডিি েডতপূিণ রাপয  ে এেং আেিা এি 
জনয িম্ভােয োডে িিবো। আডে ডিিাি যপবল্াডি, িংবগ্রিেযান নযািল্াি এেং িংবগ্রিেযান যেডন 
থ্ম্পিনবি এই ডেিবে িংবগ্রশনাল্ তেন্ত িিাি োেী জানাডি। িিিাি যিান িাজননডতি  াডতোি 
নে।"  
  
গভনটি পানশাল্া এেং যিেুবিবন্ট িবিানাভাইিাি িংক্রান্ত আইন ল্ঙ্ঘন রডতবিাবিি জনয িম্প্রডত 
গঠিত োডি-এবজডি র্াস্ক যফািট িম্পবিট  এিটি আপবির্ রোন িবিবেন। এই িপ্তাব  যেশ 
িবেিডেন িবি যের্ ডল্িাি অথ্ডিটি এেং ডনউ ইেিট  যের্ পুডল্শ র্াস্ক যফািট রাে 1,100টি 
অনুেতীতাি পিীো িবিবেন, 84টি রডতষ্ঠাবন ল্ঙ্ঘন নডথ্ভুক্ত িবিবে এেং শুিু গত িাবতই 37টি 
ল্ঙ্ঘবনি ডেজ্ঞডপ্ত জাডি িবিবেন। িাোডজি েিূবেি ডেডি ল্ঙ্ঘন িিা েযেিাগুডল্বি রডত ল্ঙ্ঘবনি 
জনয 10,000 োডিট ন িল্াি পেটন্ত জডিোনা ডেবত  বত পাবি, অনযডেবি অতযন্ত গুরুতি ল্ঙ্ঘবনি 
ফবল্ অডেল্বে তাবেি েবেি ল্াইবিি স্থডগত িিা  বত পাবি।  
  
গভনটি এও যঘািণা িবিবেন যে র্িবন্টা ব্লু যজি এই যেৌিুবে োবফবল্াি িা বল্ন ডফবে তাবেি 
য াে যগে যেল্বে।  
  
আজবিি তথ্য িংবেবপ ডনবচ তুবল্ িিা  বল্া:  
  

  যরাগীর  ািপাতাম্বল ভবতন   ওো - 650 (-56)  
  িদে ভবতন   ওো যরাগী - 57  
   িবপর্াল কাউবন্ট - 30  
  ICU এ ভবতন র িংেো - 156 (-4)  
  ইনু্টম্বিের্ি  ICU-যত ভবতন র িংেো - 93 (+0)  
  যমার্ বিিচাজন  - 72,552 (+86)  
  মৃতুে - 9  
  যমার্ মৃতুে - 25,090  

  
গতিাল্ ডনউ ইেিট  যেবর্ অনুডষ্ঠত 76,507 জবনি পিীোি েবিয োে 753 জন ো 0.98 
শতাংশ আক্রান্ত যিাগী ডেল্। গত ডতন ডেবন রডতটি অঞ্চবল্ি পিীোে আক্রাবন্তি শতাংশ ডনম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃ স্পবতিার  



 

 

Capital Region  1.3%  1.6%  1.50%  
Central New York  0.7%  0.8%  0.60%  
Finger Lakes  1.2%  0.6%  0.70%  
Long Island  1.0%  1.4%  0.90%  
Mid-Hudson  0.9%  0.9%  0.70%  

Mohawk Valley  0.9%  0.8%  1.10%  
New York City  1.2%  1.3%  1.10%  
North Country  0.5%  0.6%  0.70%  
Southern Tier  0.6%  0.6%  1.20%  

Western New York  0.9%  1.5%  1.10%  
  
এোড়াও গভনটি আিও 753 জন নতুন নবভল্ িবিানাভাইিাবি আক্রান্ত যিাগীি িংেযা ডনডিত 
িবিবেন, োি োিযবে ডনউ ইেিট  যেবর্ যের্জবুড় আক্রান্ত যিাগীি িেটবোর্ িংেযা  বল্া 410,450 
জন। যোর্ 410,450 জন েযডক্ত োিা ভাইিাবিি জনয পিীোে পডজটিভ ফল্ ল্াভ িবিবেন, 
তাবেি যভৌগডল্ি ডেশে তথ্য ডনম্নরূপ:  
  
কাউবন্ট  যমার্ আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,426  25  
Allegany  74  2  
Broome  954  20  
Cattaraugus  150  2  
Cayuga  137  2  
Chautauqua  212  0  
Chemung  158  1  
Chenango  196  2  
Clinton  117  3  
Columbia  498  1  
Cortland  82  2  
Delaware  97  2  
Dutchess  4,408  8  
Erie  8,234  47  
Essex  54  0  
Franklin  42  0  
Fulton  268  0  
Genesee  261  1  
Greene  278  5  
Hamilton  7  1  
Herkimer  223  10  



 

 

Jefferson  123  3  
Lewis  34  0  
Livingston  161  0  
Madison  390  2  
Monroe  4,537  26  
Montgomery  146  1  
Nassau  42,860  44  
Niagara  1,408  3  
NYC  223,192  360  
Oneida  1,990  10  
Onondaga  3,360  16  
Ontario  337  3  
Orange  10,976  8  
Orleans  289  1  
Oswego  234  0  
Otsego  102  0  
Putnam  1,399  2  
Rensselaer  676  7  
Rockland  13,830  10  
Saratoga  665  2  
Schenectady  955  9  
Schoharie  67  1  
Schuyler  20  0  
Seneca  83  3  
St. Lawrence  254  1  
Steuben  285  1  
Suffolk  42,773  58  
Sullivan  1,475  0  
Tioga  176  1  
Tompkins  221  8  
Ulster  1,912  1  
Warren  292  2  
Washington  252  0  
Wayne  239  1  
Westchester  35,700  33  
Wyoming  110  2  
Yates  51  0  
  



 

 

গতিাল্ ডনউ ইেিট  যেবর্ COVID-19 এি িািবণ 9 জবনি েৃতুয  বেবে, োি ফবল্ যোর্ এবি 
োাঁডড়বেবে 25,090 এ। এিটি যভৌগডল্ি ডেশে েযােযাডনম্নরূপ, িাউডন্ট অফ যিডিবিি অনুোেী:  
  

কাউবন্ট অফ যরবিম্বিন্স অর্েুােী মৃতুে  
কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Broome  1  
Erie  1  

Niagara  1  
Oneida  1  
Queens  2  

Schenectady  2  
  

###  
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