
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বির্টি অবিবরক্ত ঘেট ঘেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  ভ্রমণকারী িেবক্তম্বের 14 
বেম্বর্র জর্ে ঘকায়াম্বরবিম্বর্ োকম্বি হম্বি  

  
ঘেলাওয়োর, কোর্সাস এিং ওকলাম্বহামা ভ্রমণ সম্পবকন ি সরকাবর ঘ াষণার ঘোগেিা অজন ম্বর্ ঘমবিম্বের 

মার্েণ্ড পরূণ কম্বরম্বে  
  

 গিকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষার 1.04 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 10 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 588 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 41 কাউবিম্বি 
র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 398,237-ঘি বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তির্টি অ্তিতরক্ত ঘেট ভ্রমণ সম্পতকন ি সরকাতর 
ঘ াষণার ঘোগযিা অ্জন মর্ ঘমতিমের মার্দণ্ড পরূণ কমর, এই সকল ঘেটগুতলমি উমেখমোগয সাম্প্রদাতিক তিস্তার 
রমিমে, এই ঘেটগুতল ঘেমক তর্উ ইিমকন  োরা ভ্রমণ কমরমের্ িামদর 14 তদমর্র জর্য ঘকািামরতিমর্ োকমি 
হমি। র্িুর্ সংমোতজি ঘেটগুতল হমলা ঘেলাওিযার, কযার্সাস এিং ওকলামহামা। এই ঘকািামরতির্ একটি ঘেট 
ঘেমক আসা ঘেমকামর্া িযতক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তদমর্র গড় প্রতি 100,000 জর্ িাতসন্দার মমযয 
পরীোি আক্রামের হার 10 জমর্র ঘিতি িা আক্রামের হার 7 তদমর্র গড় 10% িা িার ঘিতি।  
  
র্িুর্ ঘকমসর সংখযা, পরীোর িিাংি োরা আক্রাে তেল এিং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহািক োটা পমিি 
সিসমি forward.ny.gov-এ পাওিা োমি।  
  
"েখর্ সারা ঘদমির ঘেটগুমলা ক্রমিযনমার্ কতমউতর্টিমি েতড়মি পড়ার অ্তভজ্ঞিা লাভ করমে, িখর্ তর্উ 
ইিকন  আমামদর পেনািক্রমম পুর্রাি ঘখালার অ্িযাহি সুরো তর্তিি করমি পদমেপ তর্মে। এই মহামারীর প্রতি 
আমামদর সমূ্পণন প্রতিতক্রিা সংখযা দ্বারা হমিমে এিং আমরা সামাতজকভামি তিস্তামরর জর্য ঘমতিে তর্যনারণ 
কমরতে ঠিক ঘেভামি আমরা সিতকেুর জর্য ঘমতিে তর্যনারণ কমরতে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তর্উ ইিমকন র 
ভ্রমণ সম্পতকন ি সরকাতর ঘ াষণার জর্য ঘোগযিা অ্জন মর্র জর্য প্রমিাজর্ীি তিস্তামরর স্তমর আরও তির্টি ঘেট 
এখর্ ঘপ ৌঁমেমে। আমামদর এখর্ ঘেলাওযার, কযার্সাস এিং ওকলামহামা ঘেমক আসা িযতক্তমদর 14 তদমর্র জর্য 
ঘকািামরিতির্ করমি হমি। তর্উ ইিকন িাসীরা অ্সম্ভিমক সম্ভি কমরমে - আমরা মাতকন র্ েকু্তরামের সিমেমি 
খারাপ সংক্রমমণর হার ঘেমক ঘসরামি তগমিতেলাম - এিং ঘিষ ঘে তিষিটি আমামদর প্রমিাজর্ িা হমে 
COVID-19 এর আমরকটি স্পাইক ঘদখা।"  
  
ভ্রমণ সম্পতকন ি সরকাতর ঘ াষণাি োকা ঘেমটর সমূ্পণন, হালর্াগাদকৃি িাতলকা তর্মে ঘদওিা হমলা:  
  

• অ্যালািামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতলম াতর্নিা  
• ঘেলাওিযার  
• ঘলাতরো  
• জতজন িা  
• আইওিা  
• আইোমহা  
• কযার্সাস  
• লুইতজিার্া  
• তমতসতসতপ  
• র্েন কযামরাতলর্া  
• ঘর্ভাো  
• ওকলামহামা  
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• সাউে কযামরালাইর্া  
• ঘটতর্তস  
• ঘটোস  
• ইউটাহ  

  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মে িুমল যরা হমলা:  
  

• ঘরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 836 (+19)  
• ঘরাগী সেে ভবিন  - 68 (+23)  
• হসবপটাল কাউবি - 29  
• ICU সংখ্ো - 160 (-10)  
• টিউি ঘেওয়া হয় এমর্ ICU-এর সংখ্ো - 103 (+0)  
• ঘমাট বেসচাজন  - 71,091 (+51)  
• মৃিুে - 10  
• ঘমাট মৃিুে - 24,924  

  
গিকাল তর্উ ইিকন  ঘেমট অ্র্ুতিি 56,736 জমর্র পরীোর মমযয মাে 588 জর্ িা 1.04 িিাংি আক্রাে 
ঘরাগী তেল। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমলর পরীোি আক্রামের িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘসামিার  
Capital Region  0.60%  1.00%  1.20%  

Central New York  1.50%  1.70%  1.60%  
Finger Lakes  0.90%  1.10%  0.90%  
Long Island  0.80%  0.90%  1.00%  
Mid-Hudson  0.80%  0.90%  0.90%  

Mohawk Valley  1.10%  1.10%  1.10%  
New York City  0.90%  0.90%  1.10%  
North Country  0.60%  0.40%  0.20%  
Southern Tier  0.30%  0.70%  0.50%  

Western New York  0.70%  1.20%  1.40%  
   
এোড়াও গভর্নর আরও 588 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা তর্তিি কমরমের্, োর 
মাযযমম তর্উ ইিকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সিনমমাট সংখযা হমলা 398,237 জর্। ঘমাট 398,237 
জর্ িযতক্ত োরা ভাইরামসর জর্য তর্তিিভামি ির্াক্ত হমিমের্, িামদর ঘভ গতলক অ্িস্থার্ তর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,164  4  
Allegany  63  0  
Broome  762  5  
Cattaraugus  128  0  
Cayuga  122  0  
Chautauqua  135  1  
Chemung  147  1  
Chenango  157  1  
Clinton  105  2  
Columbia  479  2  
Cortland  53  1  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,248  2  
Erie  7,544  44  
Essex  49  0  
Franklin  33  0  
Fulton  262  0  
Genesee  242  0  
Greene  263  0  



 

 

 

Hamilton  6  0  
Herkimer  181  2  
Jefferson  94  0  
Lewis  31  0  
Livingston  134  1  
Madison  367  3  
Monroe  4,004  30  
Montgomery  121  1  
Nassau  42,088  35  
Niagara  1,297  7  
NYC  217,488  272  
Oneida  1,760  11  
Onondaga  2,997  34  
Ontario  283  1  
Orange  10,798  17  
Orleans  285  1  
Oswego  207  1  
Otsego  86  0  
Putnam  1,340  3  
Rensselaer  571  3  
Rockland  13,668  12  
Saratoga  578  6  
Schenectady  843  5  
Schoharie  59  0  
Schuyler  13  0  
Seneca  71  0  
St. Lawrence  226  0  
Steuben  271  0  
Suffolk  41,730  45  
Sullivan  1,459  2  
Tioga  150  2  
Tompkins  179  0  
Ulster  1,843  3  
Warren  273  1  
Washington  247  0  
Wayne  191  5  
Westchester  35,106  22  
Wyoming  97  0  
Yates  48  0  

  
###  
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