
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 14 থেম্বক 20 থেম্বেের পর্নন্ত মোমাম্বরাম্বর্ম্বকম্বে অর্ুবিে ইউ.এে. ওম্বপর্ 
চ্োবিয়র্বেপ দেনকম্বদর উপবিবে ছাড়াই আম্বয়াজম্বর্র থ াষণা বদম্বয়ম্বছর্  

  
SLA এিং থেট পবুলে টাস্কম্ব ােনম্বক োমাবজক দরূত্ব েংক্রান্ত েেন ািলী লঙ্ঘম্বর্র জর্ে অবেবরক্ত 

29টি প্রবেিার্ পর্নম্বিক্ষম্বণর থ াষণা বদম্বয়ম্বছ  
  

DMV-এর লাইম্বেন্সপ্রাপ্ত ড্রাইবভং সু্কলগুবল এখর্ বিেটোবন্স লাবর্নং বপ্র-লাইম্বেবন্সং থকােন 
পবরচ্ালর্া করম্বে পাম্বর িম্বল থ াষণা থদয়  

  
ইবিবিউেম্বর্র েংখো 76-এ থর্ম্বম এম্বেম্বছ — 15 মাচ্ন  থেম্বক এটি েিনবর্ম্ন  

  
গেকাম্বলর COVID-19 থটম্বের মাত্র 1.14 েোংে আক্রান্ত বছল  

  
গেকাল বর্উ ইয়কন  থেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 5 জম্বর্র মৃেুে হম্বয়ম্বছ  

  
বর্উ ইয়কন  থেম্বট আম্বরা 715 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  টর্া বর্বিে কম্বর - র্া থেটিোপী 42 
কাউবিম্বে র্েুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্ােহ থমাট আক্রাম্বন্তর েংখোম্বক 413,593-থে বর্ম্বয় আম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 14 ঘেমক 20 ঘেমেম্বর পেনন্ত মযামামরামর্মকর 
উইংড ফুট গলফ ক্লাব (Winged Foot Golf Club)-এ দর্নকমদর উপস্থিস্থি োড়াই ইউ.এে. ওমপর্ 
চ্যাস্থিয়র্স্থর্প অ্র্ুস্থিি হমব। ইউর্াইমটড ঘেট গলফ অ্যামোস্থেময়র্র্ (United States Golf 
Association, USGA) ঘেমলায়াড় এবং কমীমদর েরুক্ষার জর্য ঘরামটাকল স্থর্র্নারণ করমব, োর মমর্য 
পরীক্ষা করা, পস্থরষ্কার করা, মুমের আবরণ বযবহার এবং োমাস্থজক দরূমের জর্য েোেে 
ঘরামটাকলগুমলা অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
"2020 ইউ.এে. ওমপর্ এই ঘেমেম্বমর মযামামরামর্মকর উইংড ফুট গলফ ক্লামব অ্র্ুস্থিি হমব। 
র্যার্র্াল চ্যাস্থিয়র্স্থর্পটি একটি দদুন ান্ত ইমভন্ট। এটি ঘকামর্া দর্নক োড়াই অ্র্সু্থিি হমব এবং 
আময়াজকগণ েবার েরুক্ষা স্থর্স্থিি করার জর্য ঘেট স্থডপাটন মমন্ট অ্ব ঘহলে (State Department 
of Health)-এর োমে কাজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আজমকর েংেযাগুস্থল অ্গ্রগস্থির 
র্ারাবাস্থহকিা রকার্ করমে - এবং আমামদর লক্ষয এের্ ঘেই অ্গ্রগস্থি বজায় রাো ঘেোমর্ ঘদমর্র 



 

 

ঘেটগুস্থলমি েংক্রমমণর হার বৃস্থি পামে। আমরা স্থপস্থেময় ঘেমি পাস্থর র্া, িাই মমর্ রােমবর্ 
আপর্ামক অ্বযর্ই মুমে মাস্ক পড়মি হমব এবং োবর্ামর্ স্থর্উ ইয়মকন  োকুর্।"  
  
USGA-এর প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া মাইক থিবভে িম্বলর্, "গি কময়ক মামে আমরা গভর্নর 
কুওমমা এবং িার দমলর েহমোস্থগিার জর্যিামদর কামে অ্িযন্ত কৃিজ্ঞ। ঘেমেম্বমর উইংড ফুট গলফ 
ক্লামব অ্র্ুস্থিি ইউ.এে. ওমপমর্ অ্ংর্গ্রহণকারী রস্থিমোগী এবং স্থবজয়ীমদর স্বপ্ন পূরমণর েুমোগ কমর 
স্থদমি ঘপমর আমরা গস্থবনি। েস্থদও আমরা গযালাস্থরমি ভক্তমদর স্থমে করমবা িারপমরও আমরা জাস্থর্ 
ঘেমলায়াড় এবং কস্থমউস্থর্টির জর্য এটি েঠিক স্থেিান্ত।"  
  
এোড়াও গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেৌে ঘেট মদ স্থর্য়ন্ত্রণ কিৃন পক্ষ (State Liquor 
Authority, SLA) এবং স্থর্উ ইয়কন  ঘেট পুস্থলর্ টাস্ক ঘফােন গিকাল ঘেমটর োমাস্থজক দরূে 
েংক্রান্ত র্িন াবলী ভমেরঅ্স্থিস্থরক্ত 29টি  টর্া পেনমবক্ষণ কমরমে। টাস্ক ঘফােন গিরামি 500টি 
কমপ্লাময়ন্স ঘচ্ক পস্থরচ্ালর্া কমরমে।  
  
এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে স্থডপাটন মমন্ট অ্ব মটর ঘভস্থহকলে (Department of Motor 
Vehicles, DMV)-এর লাইমেন্সরাপ্ত ড্রাইস্থভং সু্কলগুমলা এের্ ঘেমক স্থডেটযান্স লাস্থর্নং স্থর-লাইমেস্থন্সং 
ঘকােন পস্থরচ্ালর্া করমি পারমব। COVID-19-এর রভামব জর্স্বািয েংকমটর কারমণ, ঘেটজমুড় োকা 
ড্রাইস্থভং সু্কলগুমলা স্থর-লাইমেস্থন্সং ঘকােনগুমলা পস্থরচ্ালর্া করমি পারমে র্া - ো রস্থর্ক্ষণােীমদর স্থর্কট 
পাাঁচ্- ণ্টার ঘকােন র্ামমও পস্থরস্থচ্ি। োমাস্থজক দরূে েংক্রান্ত স্থর্মদন স্থর্কা ঘমমর্ ড্রাইভার রস্থর্ক্ষমণর 
চ্াস্থহদা পূরমণর জর্য, ঘেট স্থডপাটন মমন্ট অ্ব ঘমাটর ঘভস্থহকলে (State Department of Motor 
Vehicles) িামদর রস্থিস্থিি এবং স্থর্রাপদ রেুস্থক্ত ঘেমর্- জমু, ওময়বএক্স, ঘগা টু স্থমটিং এবং 
স্কাইপ বযবহার কমর স্থর-লাইমেস্থন্সং ঘকােন পস্থরচ্ালর্া করার জর্য স্থর্মদন স্থর্কা জাস্থর কমরমে।  
  
আজমকর িেয েংমক্ষমপ স্থর্মচ্ িুমল র্রা হমলা:  
  

• থরাগী হােপাোম্বল ভবেন  - 619 (-29)  
• েদে ভবেন  হওয়া থরাগী - 79  
• হেবপটাল কাউবি - 31  
• ICU েংখো - 154 (+2)  
• ইিুম্বিের্েহ ICU-থে ভবেন র েংখো - 76 (-5)  
• থমাট বিেচ্াজন  - 72,900 (+87)  
• মৃেুে - 5  
• থমাট মৃেুে - 25,132  

  
গিকাল স্থর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুস্থিি 62,276 জমর্র পরীক্ষার মমর্য মাত্র 715 জর্ বা 1.14 র্িাংর্ 
আক্রান্ত ঘরাগী স্থেল। গি স্থির্ স্থদমর্ রস্থিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর র্িাংর্ স্থর্ম্নরূপ:  
  



 

 

অঞ্চল  রবিিার  থোমিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.5%  1.2%  1.8%  

Central New York  0.4%  0.9%  0.8%  
Finger Lakes  0.9%  0.4%  0.6%  
Long Island  1.5%  1.1%  1.1%  
Mid-Hudson  0.8%  1.1%  1.3%  

Mohawk Valley  1.0%  2.0%  1.8%  
New York City  1.2%  0.9%  1.1%  
North Country  0.2%  0.6%  0.3%  
Southern Tier  0.5%  0.6%  1.3%  

Western New York  1.2%  0.9%  1.6%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 715 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামে আক্রান্ত ঘরাগীর েংেযা স্থর্স্থিি 
কমরমের্, োর মার্যমম স্থর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর েবনমমাট েংেযা হমলা 413,593 
জর্। ঘমাট 413,593 জর্ বযস্থক্ত োরা ভাইরামের জর্য স্থর্স্থিিভামব র্র্াক্ত হময়মের্, িামদর 
ঘভৌগস্থলক অ্বিার্ স্থর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  থমাট আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,480  12  
Allegany  74  0  
Broome  1,015  23  
Cattaraugus  157  4  
Cayuga  141  1  
Chautauqua  223  4  
Chemung  161  1  
Chenango  205  2  
Clinton  123  0  
Columbia  510  6  
Cortland  90  1  
Delaware  101  2  
Dutchess  4,453  6  
Erie  8,410  46  
Essex  55  0  
Franklin  48  1  
Fulton  270  0  



 

 

Genesee  267  1  
Greene  285  2  
Hamilton  7  0  
Herkimer  236  0  
Jefferson  128  0  
Lewis  34  0  
Livingston  163  1  
Madison  393  2  
Monroe  4,656  24  
Montgomery  152  0  
Nassau  43,100  41  
Niagara  1,430  6  
NYC  224,551  302  
Oneida  2,053  25  
Onondaga  3,437  18  
Ontario  347  2  
Orange  11,034  10  
Orleans  291  1  
Oswego  239  0  
Otsego  107  2  
Putnam  1,416  4  
Rensselaer  694  4  
Rockland  13,852  7  
Saratoga  701  10  
Schenectady  1,010  12  
Schoharie  68  0  
Schuyler  20  0  
Seneca  84  0  
St. Lawrence  259  1  
Steuben  290  1  
Suffolk  43,084  60  
Sullivan  1,476  0  
Tioga  183  3  
Tompkins  225  0  
Ulster  1,973  31  
Warren  298  0  



 

 

Washington  254  0  
Wayne  243  0  
Westchester  35,874  36  
Wyoming  111  0  
Yates  52  0  
  
গিকাল স্থর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর ফমল ঘমাট এমে 
দাাঁস্থড়ময়মে 25,132 এ। একটি ঘভৌগস্থলক স্থবর্দ বযােযাস্থর্ম্নরূপ, কাউস্থন্ট অ্ফ ঘরস্থেমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  থরবেম্বিন্স অর্ুর্ায়ী 

মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Albany  1  
Bronx  1  
Broome  1  
Erie  1  
Kings  1  

  
###  
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