
 

 

 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বির্টি অবিবরক্ত ঘেট, পমু্বেম্বিন া বরম্বকা এিং ওোবেংটর্ 
বিবি ঘেম্বক বর্উ ইেম্বকন  ভ্রমণকারী িেবক্তম্বের 14 বেম্বর্র জর্ে ঘকাোম্বরবিম্বর্ োকম্বি হম্বি 

  
ইবলর্ে, ঘকর্টাবক, বমম্বর্ম্বিাটা, পমু্বেম্বিন া বরম্বকা এিং ওোবেংটর্ বিবি ভ্রমণ বর্ম্বেন বেকার জর্ে 

ঘোগেিা ঘমবিক পরূণ কম্বর িম্বল ঘ াষণা 
  
SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ ািন িামাবজক েরূত্ব প্রম্বোজর্ীেিা লঙ্ঘম্বর্র জর্ে বিবভন্ন প্রবিষ্ঠার্ 

ঘেম্বক 26টি অবিবরক্ত লঙ্ঘর্ পেনম্বিক্ষণ কম্বরম্বে িম্বল ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 
  

বর্উ ইেম্বকন  ঘমজর বলগ ঘিিিল েলম্বক ঘেলার অর্ুমবি ঘেওোর প্রস্তাি 
  

কংম্বেিম্বক একটি উেীপক পোম্বকজ পাি করার জর্ে পরু্রাে আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্ োর মম্বযে 
রম্বেম্বে ঘেট এিং স্থার্ীে িরকাম্বরর জর্ে িহবিল। 

  
িাউোম্পটম্বর্ ঘেইর্ম্বমাকািন এর কর্িাটন  বিষম্বে ঘেম্বটর িেন্ত িম্পম্বকন  হালর্াগাে িেে বর্উ 

ইেকন িািীম্বের জাবর্ম্বেম্বের্ 
  

ইিুম্বিের্ ঘরাগীর িিনবর্ম্ন িংেো-81-15মােন  ঘেম্বক র্ূের্িম 
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.93 েিাংে আক্রান্ত বেল 
  

গিকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 9 জম্বর্র মৃিুে হম্বেম্বে 
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 534 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 38 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্ািহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর িংেোম্বক 412,878-ঘি বর্ম্বে আম্বি 

  
  



 

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে তির্টি অ্তিতরক্ত ঘেট, পুমেমিন া তরমকা এবং 
ওোত ংটর্ তিতি ভ্রমণ িম্পতকন ি িরকাতর ঘ াষণার ঘোগযিা অ্জন মর্ ঘমতিমের মার্দণ্ড পূরণ কমর, 
এই িকল ঘেটগুতলমি উমেখমোগয িাম্প্রদাতেক তবস্তার রমেমে, এই এলাকাগুতল ঘেমক তর্উ ইেমকন  
োরা ভ্রমণ কমরমের্ িামদর 14 তদমর্র জর্য ঘকাোমরতিমর্ োকমি হমব। র্িুর্ িংমোতজি 
ঘেটগুমলা হল ইতলর্ে, ঘকর্টাতক এবং তমমর্মিাটা। ঘকার্ ঘেট অ্পিারণ করা হেতর্। এই 
ঘকাোমরতির্ একটি এলাকা ঘেমক আিা ঘেমকামর্া বযতক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তদমর্র গড় 
প্রতি 100,000 জর্ বাতিন্দার মমযয পরীোে আক্রামের হার 10 জমর্র ঘবত  বা আক্রামের হার 7 
তদমর্র গড় 10% বা িার ঘবত । 
  
গভর্নর কুওমমা এোড়াও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেৌে ঘেট তলকার অ্েতরটি (State Liquor 
Authority, SLA) এবং তর্উ ইেকন  ঘেট পুতল  টাস্ক ঘ ািন গিকাল ঘেমটর িামাতজক দরূত্ব 
প্রমোজর্ীেিার 26টি অ্তিতরক্ত লঙ্ঘর্ পেনমবেণ কমরমে। টাস্ক ঘ ািন গিরামি 644টি কমপ্লামেন্স 
ঘেক পতরোলর্া কমরমে। 
  
গভর্নর পরবিী উদ্দীপক পযামকমজ ঘেট এবং স্থার্ীে িরকামরর জর্য িহতবল অ্েভুন ক্ত করার জর্য 
কংমেমির প্রতি িার আহ্বার্ র্োবর্ কমরর্। 
  
গভর্নর কুওমমা এোড়াও প্রস্তাব কমরমের্ ঘে ঘমজর তলগ ঘবিবল দল তর্উ ইেমকন  ঘখলমি আিমি 
পামর েতদ িারা িামদর তর্জ ঘেমট অ্িুতবযার িম্মখুীর্ হে।  
  
"আমামদর কাজ হমে COVID তর্েন্ত্রণ করমি িম্ভাবয িবতকেু করা এবং ভতবষযমির িম্ভাবয িমিযা 
অ্র্ুমার্ করা, এবং এ ঘেমে আমরা ঘে িমিযাগুমলা ঘদতখ িা হমে িারা ঘদম  েতড়মে পড়া 
িংক্রমমণর হার এবং ঘেট জমুড় আমামদর এখর্ ঘে তর্েম কার্ুর্ আমে িা ঘমমর্ েলা," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "িারা ঘদম র পতরতস্থতি এখমর্া খবুই খারাপ এবং আমরা অ্মর্ক ঘেট আমে োরা 
ঘকাোরািাইমর্র জর্য আমামদর িীমা অ্তিক্রম কমরমে।" 
  
 "তর্উ ইেকন  ঘেমট িংক্রমমণর হার েকু্তরামের মমযয িবমেমে কম," গভর্নর কুওম্বমা আরও 
িম্বলর্। "আমামদর একটি িমূ্পণন স্বাস্থয ঘপ্রামটাকল বযবস্থা আমে, এবং আতম MLB ঘক প্রস্তাব 
করতে, েতদ আপর্ামদর অ্র্য ঘেমট ঘখলমি িমিযা হে, িাহমল এখামর্ ঘখলুর্- আমরা একটি স্বাস্থয 
ঘপ্রামটাকল স্থাপর্ করব।" 
  
গভর্নর িাউদাম্পটমর্ একটি কর্িামটন র বযাপামর ঘেমটর িদমের তবষমে তর্উ ইেকন বািীমদর 
হালর্াগাদ িেয তদমেমের্ ো িংবাদ মাযযম এবং িামাতজক তমতিোর বযাপক মমর্ামোগ আকষনণ 
কমরমে। গিকাল তর্উ ইেকন  ঘেমটর স্বাস্থয কতম র্ার ি. হাওোিন  জকুার 24  ণ্টার মমযয কর্িাটন  
িম্পমকন  িেয ঘেমে িাউদাম্পটর্  হরমক একটি তেঠি পাঠিমেমের্ এবং  হরমক উপমদ  তদমেমের্ ঘে 
তর্উ ইেকন  ঘেট একটি িদে পতরোলর্া করমব এবং জর্স্বাস্থয আইর্ বা তবতযমালা লঙ্ঘমর্র িামে 
জতড়ি  াতস্ত মূলযাের্ করমব। 
  



 

 

িমূ্পণন, হালর্াগাদকৃি ভ্রমণ তর্মদন ত কা িাতলকা তর্মে ঘদওো হল: 
  

• Alabama 
• Alaska 
• Arizona 
• Arkansas 
• California 
• Delaware 
• District of Columbia 
• Florida 
• Georgia 
• Idaho 
• Illinois 
• Indiana 
• Iowa 
• Kansas 
• Kentucky 
• Louisiana 
• Maryland 
• Minnesota 
• Mississippi 
• Missouri 
• Montana 
• Nebraska 
• Nevada 
• New Mexico 
• North Carolina 
• North Dakota 
• Ohio 
• Oklahoma 
• Puerto Rico 
• South Carolina 
• Tennessee 
• Texas 
• Utah 
• Virginia 
• Washington 



 

 

• Wisconsin 
  
আজমকর িেয িংমেমপ তর্মে িুমল যরা হমলা: 
  

• ঘরাগী হািপািাম্বল ভবিন  - 648 (+6) 
• িেে ভবিন  হওো ঘরাগী - 68 
• হিবপটাল কাউবি - 29 
• ICU িংেো - 152 (+3) 
• ইিুম্বিের্িহ ICU-ঘি ভবিন র িংেো - 81 (-3) 
• ঘমাট বিিোজন  - 72,813 (+47) 
• মৃিুে - 9 
• ঘমাট মৃিুে - 25,126 

  
গিকাল তর্উ ইেকন  ঘেমট অ্র্ুতিি 57,397 জমর্র পরীোর মমযয মাে 534 জর্ বা 0.93 
 িাং  আক্রাে ঘরাগী তেল। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমলর পরীোে আক্রামের  িাং  তর্ম্নরূপ: 
  

অঞ্চল েবর্িার রবিিার ঘিামিার 
Capital Region 1.2% 0.5% 1.2% 

Central New York 0.4% 0.4% 0.9% 
Finger Lakes 0.7% 0.9% 0.4% 
Long Island 1.3% 1.5% 1.1% 
Mid-Hudson 1.2% 0.8% 1.1% 

Mohawk Valley 0.6% 1.0% 2.0% 
New York City 1.1% 1.2% 0.9% 
North Country 0.3% 0.2% 0.6% 
Southern Tier 0.9% 0.5% 0.6% 

Western New York 0.9% 1.2% 0.9% 
  
এোড়াও গভর্নর আরও 534 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামি আক্রাে ঘরাগীর িংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মাযযমম তর্উ ইেকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর িবনমমাট িংখযা হমলা 412,878 
জর্। ঘমাট 412,878 জর্ বযতক্ত োরা ভাইরামির জর্য পরীোে পতজটিভ  র্াক্ত হমেমের্, িামদর 
ঘভৌগতলক তবষদ িেয তর্ম্নরূপ: 
  

কাউবি ঘমাট আক্রান্ত র্িুর্ আক্রান্ত 
Albany 2,468 15 
Allegany 74 0 
Broome 992 6 



 

 

Cattaraugus 153 0 
Cayuga 140 0 

Chautauqua 219 1 
Chemung 160 0 
Chenango 203 0 
Clinton 123 3 
Columbia 504 1 
Cortland 89 2 
Delaware 99 1 
Dutchess 4,447 7 
Erie 8,364 37 
Essex 55 0 
Franklin 47 3 
Fulton 270 0 
Genesee 266 0 
Greene 283 1 
Hamilton 7 0 
Herkimer 236 2 
Jefferson 128 0 
Lewis 34 0 

Livingston 162 0 
Madison 391 1 
Monroe 4632 12 

Montgomery 152 4 
Nassau 43,059 42 
Niagara 1424 0 
NYC 224,249 198 
Oneida 2,028 18 

Onondaga 3,419 21 
Ontario 345 2 
Orange 11,024 14 
Orleans 290 0 
Oswego 239 0 
Otsego 105 2 
Putnam 1,412 4 

Rensselaer 690 3 



 

 

Rockland 13,845 4 
Saratoga 691 3 

Schenectady 998 8 
Schoharie 68 0 
Schuyler 20 0 
Seneca 84 1 

St. Lawrence 258 0 
Steuben 289 1 
Suffolk 43,024 57 
Sullivan 1476 0 
Tioga 180 0 

Tompkins 225 0 
Ulster 1942 16 
Warren 298 4 

Washington 254 0 
Wayne 243 0 

Westchester 35,838 39 
Wyoming 111 1 
Yates 52 0 

  
গিকাল তর্উ ইেকন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 9 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর  মল ঘমাট এমি 
দাাঁতড়মেমে 25,126 এ। একটি ঘভৌগতলক তব দ বযাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্  ঘরতিমিন্স অ্র্ুোেী: 
  
কাউবি অ  ঘরবিম্বিন্স অর্ুোেী 

মৃিুে 
কাউবি র্িুর্ মৃিুে 
Albany 1 
Bronx 1 
Broome 1 
Kings 2 
Oneida 1 

Onondaga 1 
Queens 2 

  
### 
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