
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে চারটি অবিবরক্ত রাজ্ে ঘেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  ভ্রমণকারী 
িেবক্তম্বের 14 বেম্বর্র জ্র্ে ঘকায়াম্বরবিম্বর্ োকম্বি হম্বি  

  
বমম্বর্ম্ব াটা, বর্উ ঘমবিম্বকা, ওহাইও এিং উই কর্ব র্ ভ্রমণ উপম্বেষ্টার জ্র্ে ঘোগেিার ঘমবিক  

পরূণ কম্বর  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.5 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 5 জ্ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 912 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্ব র  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 51 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্া হ ঘমাট আক্রাম্বন্তর  ংখ্োম্বক 403,175-ঘি বর্ম্বয় আম্ব   

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে চারটি অ্তিতরক্ত রাজয ভ্রমণ উপমেষ্টার 
জর্যমোগযিা অ্জন মর্র ঘমতিমের মার্েণ্ড পূরণ কমর, এই সকল ঘেটগুতলমি উমেখমোগয সাম্প্রোতিক 
তিস্তার রমিমে, এই ঘেটগুতল ঘেমক তর্উ ইিমকন  োরা ভ্রমণ কমরমের্ িামের 14 তেমর্র জর্য 
ঘকািামরতিমর্ োকমি হমি। র্িুর্ সংমোতজি রাজযগুমলা হল তমমর্মসাটা, তর্উ ঘমতেমকা, ওহাইও এিং 
উইসকর্তসর্। ঘেলাওিযারমক সতরমি ঘেওিা হমিমে। এই ঘকািামরতির্ একটি ঘেট ঘেমক আসা ঘে 
ঘকামর্া িযতক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তেমর্র গড় প্রতি 100,000 জমর্র মমযয পরীোি 
ইতিিাচমকর হার 10 জমর্র ঘিতি িা ইতিিাচকিার হার 7 তেমর্র গড় 10% িা িার ঘিতি । 
গিকাল গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে ভ্রমণকারীরা রামজযর ঘকািারািাইমর্র তর্মষযাজ্ঞা ঘমমর্ 
চলমে িা তর্তিি করমি এিং তর্উ ইিকন  রামজয COVID-19 সংক্রমমণর হার তর্িন্ত্রণ করমি 
সহািিা করমি আজ রাজয জমুড় তিমার্িন্দরগুতলমি ট্র্যাভেল এনভ ার্সভেন্ট অপাভেশন শুরু হভে।  
  
র্িুর্ ঘকমসর সংখযা, পরীোর িিাংি োরা আক্রান্ত তেল এিং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহািক োটা পমিি 
সিসমি forward.ny.gov-এপাওিা োমি।  
  
"তর্উ ইিকন িাসীরা এই তিশ্বিযাপী মহামারী জমুড় অ্তিশ্বাসয সাহস এিং তিতিিীলিা ঘেতখমিমে, এিং 
িামের কামজর প্রমাণ প্রতিতের্ আমরা ঘে সংখযা প্রকাি কতর িামি স্পষ্টভামি ঘিাঝা োি, এর 
মমযয আমে তর্উ ইিকন  তসটি, ো এক সমি একটি বিতশ্বক হটস্পট তেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"োই ঘহাক, আমামের প্রমচষ্টার সাফলয র্াগতরকমের রামজযর তর্মেন তিকা ঘমমর্ চলার ইচ্ছার উপর 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-travel-enforcement-operation-airports-across-state-help-ensure
https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

এিং সামাতজক েরূত্ব, মুমখাি পরা এিং িামের হাি ঘযািার ইচ্ছার উপর তর্ভন র কমর,, এিং সারা 
ঘেমি ক্রমিযনমার্  টর্া আমামের অ্গ্রগতিমক তিপন্ন কমর, ঘে কারমণ তর্উ ইিমকন র ভ্রমণ উপমেষ্টাি 
চারটি র্িুর্ রাজয ঘোগ করা হমিমে।"  
  
"এটাও পতরষ্কার ঘে তর্উ ইিমকন  অ্মর্ক র্িুর্ ঘকস 4 জলুাই সপ্তাহামন্ত ঘমমর্ চলার অ্ভামির কারমণ 
হমিমে এিং ঘেখাি এই ভাইরাস কি দ্রুি েতড়মি পমড়, উোহরণস্বরূপ, ঘেখামর্ একটি পে 
অ্ংিগ্রহণকারীমের িৃিীিাংমিরও ঘিতিমক আক্রান্ত কমর," গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্। "আতম এর 
ঘচমি স্পষ্ট হমি পারমিা র্া: ঘেখুর্ িাতক ঘেমি তক  টমে— েতে আমরা িতুিমামর্র মি আচরণ র্া 
কতর, েতে আমরা মুমখাি পতর এিং সামাতজক েরূত্ব র্া িজাি রাতখ, িাহমল ঘকমসর সংখযা িাড়মি। 
ঘকউ তির্ মাস আমগ আমরা ঘে র্রমকর অ্তভজ্ঞিা কমরতেলাম ঘসখামর্ ঘকউ তফমর ঘেমি চাি র্া, 
িাই েিা কমর সজাগ োকুর্।"  
  
রাজয এিং িার্ীি ঘোগামোমগর প্রমচষ্টাি ঘেখা ঘগমে ঘে 35 িিাংি ঘলাক োরা সামফাক কাউতিমি 
জলুাই মামসর চিুেন সপ্তাহামন্তর পাটিন মি অ্ংি গ্রহণ কমরমে - অ্েিা পুমরা েমলর 1/3 অ্ংমির ঘিতি 
- COVID-19 এ আক্রান্ত হমিমে, ো ঘেখাি এই ভাইরাস কি দ্রুি েতড়মি পমড়।  
  
ভ্রমণ উপমেষ্টামি োকা রামজযর সমূ্পণন, হালর্াগােকৃি িাতলকা তর্মচ ঘেওিা হল:  
  

• অ্যালািামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতলমফাতর্নিা  
• ঘলাতরো  
• জতজন িা  
• আইওিা  
• আইোমহা  
• কযার্সাস  
• লুইতজিার্া  
• তমমর্ামসাটা  
• তমতসতসতপ  
• র্েন কযামরাতলর্া  
• তর্উ ঘমতেমকা  
• ঘর্ভাো  
• ওহাইও  
• ওকলামহামা  
• সাউে কযামরালাইর্া  
• ঘটতর্তস  
• ঘটোস  



 

 

• ইউটাহ  
• উইসকর্তসর্  

  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  

• হা পািাম্বল ঘরাগীর ভবিন  হওয়া - 820 (+28)  
• ঘরাগী  েে ভবিন  - 71 (+11)  
• হ বপটাল কাউবি - 31  
• ICU এর  ংখ্ো - 167 (-8)  
• ইিুম্বিের্ হ ICU এর  ংখ্ো - 101 (-2)  
• ঘমাট বি চাজ্ন  - 71,692 (+49)  
• মৃিুে - 5  
• ঘমাট মৃিুে - 24,994  

  
গিকাল তর্উ ইিকন  ঘেমট অ্র্ুতিি 60,045 জমর্র পরীোর মমযয মাে 912 জর্ িা 1.5 িিাংি 
আক্রান্ত ঘরাগী তেল। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমলর পরীোি আক্রামন্তর িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘ ামিার  
Capital Region  2.0%  0.9%  1.7%  

Central New York  1.1%  1.0%  1.3%  
Finger Lakes  0.8%  1.0%  1.4%  
Long Island  0.9%  1.5%  2.0%  
Mid-Hudson  0.9%  0.8%  1.6%  

Mohawk Valley  0.8%  0.8%  1.6%  
New York City  1.3%  1.1%  1.4%  
North Country  0.4%  0.2%  0.5%  
Southern Tier  0.6%  0.9%  0.8%  

Western New York  1.0%  1.1%  2.0%  
  

এোড়াও গভর্নর আরও 912 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মাযযমম তর্উ ইিকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সিনমমাট সংখযা হমলা 403,175 
জর্। ঘমাট 403,175 জর্ িযতক্ত োরা ভাইরামসর জর্য পরীোি পতজটিভ ফল লাভ কমরমের্, 
িামের ঘভৌগতলক তিিে িেয তর্ম্নরূপ:  
  



 

 

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,247  22  
Allegany  68  2  
Broome  841  14  

Cattaraugus  139  1  
Cayuga  127  1  

Chautauqua  180  9  
Chemung  149  1  
Chenango  171  2  
Clinton  110  1  
Columbia  489  2  
Cortland  59  0  
Delaware  92  0  
Dutchess  4,318  38  
Erie  7,833  67  
Essex  51  0  
Franklin  36  0  
Fulton  266  1  
Genesee  252  2  
Greene  267  1  
Hamilton  6  0  
Herkimer  195  2  
Jefferson  100  1  
Lewis  32  1  

Livingston  151  4  
Madison  376  1  
Monroe  4,247  47  

Montgomery  141  8  
Nassau  42,423  69  
Niagara  1,351  9  
NYC  219,616  315  
Oneida  1,847  17  

Onondaga  3,179  37  
Ontario  307  5  



 

 

Orange  10,850  9  
Orleans  288  1  
Oswego  225  3  
Otsego  90  1  
Putnam  1,376  11  

Rensselaer  625  8  
Rockland  13,733  14  
Saratoga  616  6  

Schenectady  883  15  
Schoharie  62  0  
Schuyler  15  0  
Seneca  74  0  

St. Lawrence  233  2  
Steuben  278  2  
Suffolk  42,214  102  
Sullivan  1,466  1  
Tioga  161  0  

Tompkins  186  0  
Ulster  1,872  10  
Warren  280  0  

Washington  250  1  
Wayne  214  5  

Westchester  35,366  39  
Wyoming  103  1  
Yates  49  1  

  

গিকাল তর্উ ইিকন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃিুয হমিমে, োর ফমল ঘমাট এমস 
োাঁতড়মিমে 24,994 এ। একটি ঘভৌগতলক তিিে িযাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ফ ঘরতসমেন্স অ্র্ুোিী:  
  

  

কাউবি অফ ঘরব ম্বিন্স অর্ুোয়ী 
মৃিুে  



 

 

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Broome  2  
Erie  1  

Queens  1  
St. Lawrence  1  

  

  

###  
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