
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
ঘরাড আইলোন্ড ভ্রমণ বর্রম্বেবেকার জর্ে ঘোগেিা অজন ম্বর্র জর্ে ঘমবিক পরূণ কম্বর িম্বল ঘ াষণা; 

ঘডলাওয়োর এিং ওয়াবেংটর্, বডবি িাবলকা ঘেম্বক অপিাবরি  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.05 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  
গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 3 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে; টার্া িৃিীয় বেম্বর্র জর্ে 

NYC ঘি ঘকার্ মৃিুের িংিাে পাওয়া োয়বর্  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 746 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 43 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্ািহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর িংখ্োম্বক 417,589-ঘি বর্ম্বয় আম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে একটি অ্তিতরক্ত ঘেট ব্যতক্তমের প্রময়াজর্ীয় 
ভ্রমণ পরামর্নোিার ঘোগযিার জর্য ঘমতিকগুতি পরূণ কমর, োরা ঐ ঘেট ঘেমক তর্উ ইয়কন  ভ্রমণ 
কমরমে, োর সব্গুমিার উমেখমোগয কতমউতর্টি তব্স্তার রময়মে, িামের 14 তেমর্র জর্য ঘকায়ামরতিমর্ 
োকমি হমব্। সেয সংমোতজি ঘেট হি ঘরাড আইিযান্ড। ঘডিাওয়যার এব্ং ওয়াতর্ংটর্, তডতস ঘক 
অ্পসারণ করা হময়মে। এই ঘকায়ামরতির্ একটি এিাকা ঘেমক আসা ঘেমকামর্া ব্যতক্তর ঘেমে 
প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তেমর্র গড় প্রতি 100,000 জর্ ব্াতসন্দার মমযয পরীোয় আক্রামের হার 10 
জমর্র ঘব্তর্ ব্া আক্রামের হার 7 তেমর্র গড় 10% ব্া িার ঘব্তর্।  
  
"তর্উ ইয়কন ব্াসীমের কম ার পতরশ্রমমর কিযামণ তর্উ ইয়মকন  আমামের অ্গ্রগতি আমামের প্রিযার্ার 
ঘেময়ও ভামিা। আমামের সংখযা ক্রমাগি হ্রাস পামে, এব্ং টার্া িৃিীয় তেমর্ তর্উ ইয়কন  তসটিমি 
ঘকার্ মৃিুযর খব্র পাওয়া োয়তর্।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তকন্তু আমামের অ্ব্র্যই ঘসই অ্গ্রগতি 
রো করমি হমব্, িাই আজ আমরা আমামের ভ্রমণ তর্মেন তর্কায় আমরকটি ঘেট ঘোগ করতে। মাে 
কময়ক মাস আমগ আমরা ঘে র্রমক তেিাম িামি আমরা তিমর ঘেমি পারমব্া র্া- এব্ং সারা ঘেমর্ 
ক্রমব্যনমার্ সংক্রমমণর হার আমামের ঘসখামর্ তিতরময় আর্ার হুমতক তেময়মে- িাই আমামের 
সব্াইমক সজাগ োকমি হমব্।"  
  



 

 

সমূ্পণন, হাির্াগােকৃি ভ্রমণ তর্মেন তর্কা িাতিকা তর্মে ঘেওয়া হি:  
  

• আিাস্কা  
• অ্যািাব্ামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতিমিাতর্নয়া  
• ঘলাতরডা  
• জতজন য়া  
• আইওয়া  
• আইডামহা  
• ইতির্ময়স  
• ইতন্ডয়ার্া  
• কযার্সাস  
• ঘকর্টাতক  
• িুইতজয়ার্া  
• ঘমতরিযান্ড  
• তমমর্ামসাটা  
• তমমসৌতর  
• তমতসতসতপ  
• মিার্া  
• র্েন কযামরাতির্া  
• র্েন ডামকাটা  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• তর্উ ঘমতিমকা  
• ঘর্ভাডা  
• ওহাইও  
• ওকিামহামা  
• পুময়মিন া তরমকা  
• ঘরাড আইিযান্ড  
• সাউে কযামরািাইর্া  
• ঘটতর্তস  
• ঘটিাস  
• ইউটাহ  
• ভাতজন তর্য়া  
• ওয়াতর্ংটর্  
• উইসকর্তসর্  

  



 

 

ঘডিাওয়যার এব্ং ওয়াতর্ংটর্, তডতস ঘক ভ্রমণ তর্মেন তর্কা ঘেমক অ্পসারণ করা হময়মে। তর্মেন তর্কা 
ঘেমক অ্পসাতরি ঘেটগুতি ঘেমক ভ্রমমণর পর ঘকায়ামরিাইমর্ োকা ব্যতক্তমের পুমরা 14 তেমর্র জর্য 
ঘকায়ামরিাইর্ োতিময় ঘেমি হমব্।  
  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মে িুমি যরা হমিা:  

• ঘরাগী হািপািাম্বল ভবিন  - 568 (+32)  
• িেে ভবিন  হওয়া ঘরাগী - 85  
• হিবপটাল কাউবি - 30  
• ICU িংখ্ো - 139 (+3)  
• ইিুম্বিের্িহ ICU-ঘি ভবিন র িংখ্ো - 69 (+7)  
• ঘমাট বডিচাজন  - 73,326 (+47)  
• মৃিুে - 3  
• ঘমাট মৃিুে - 25,175  

  
গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুতিি 70,993 জমর্র পরীোর মমযয মাে 746 জর্ ব্া 1.05 র্িাংর্ 
আক্রাে ঘরাগী তেি। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমির পরীোয় আক্রামের র্িাংর্ তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘিামিার  
Capital Region  1.0%  0.9%  1.1%  

Central New York  0.8%  0.7%  0.7%  
Finger Lakes  0.7%  0.8%  1.1%  
Long Island  1.0%  1.3%  1.3%  
Mid-Hudson  0.8%  0.9%  1.0%  

Mohawk Valley  0.7%  1.0%  1.7%  
New York City  1.0%  1.0%  1.0%  
North Country  0.4%  0.0%  0.6%  
Southern Tier  0.5%  0.9%  0.9%  

Western New York  0.7%  2.2%  1.1%  
  

এোড়াও গভর্নর আরও 746 জর্ র্িুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মাযযমম তর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সব্নমমাট সংখযা হমিা 417,589 
জর্। ঘমাট 417,589 জর্ ব্যতক্ত োরা ভাইরামসর জর্য পরীোয় পতজটিভ িি িাভ কমরমের্, 
িামের ঘভৌগতিক তব্র্ে িেয তর্ম্নরূপ:  
  



 

 

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,543  12  
Allegany  75  0  
Broome  1,078  14  
Cattaraugus  164  2  
Cayuga  150  2  
Chautauqua  241  7  
Chemung  163  0  
Chenango  212  1  
Clinton  127  0  
Columbia  529  6  
Cortland  93  1  
Delaware  104  0  
Dutchess  4,557  14  
Erie  8,667  41  
Essex  55  0  
Franklin  50  0  
Fulton  285  0  
Genesee  273  0  
Greene  289  0  
Hamilton  7  0  
Herkimer  262  16  
Jefferson  139  5  
Lewis  37  2  
Livingston  170  3  
Madison  405  4  
Monroe  4,821  31  
Montgomery  160  0  
Nassau  43,436  56  
Niagara  1,458  9  
NYC  226,280  316  
Oneida  2,103  13  
Onondaga  3,515  25  
Ontario  352  1  
Orange  11,105  9  
Orleans  295  0  
Oswego  249  1  
Otsego  115  1  
Putnam  1,437  4  



 

 

Rensselaer  748  8  
Rockland  13,893  8  
Saratoga  739  6  
Schenectady  1,041  4  
Schoharie  68  0  
Schuyler  22  0  
Seneca  86  0  
St. Lawrence  262  0  
Steuben  294  2  
Suffolk  43,468  73  
Sullivan  1,484  1  
Tioga  191  1  
Tompkins  230  0  
Ulster  2,039  8  
Warren  302  2  
Washington  255  0  
Wayne  248  1  
Westchester  36,049  35  
Wyoming  113  0  
Yates  56  1  
  

গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর িমি ঘমাট এমস 
োাঁতড়ময়মে 25,175 এ। একটি ঘভৌগতিক তব্র্ে ব্যাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ি ঘরতসমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  

কাউবি অফ ঘরবিম্বডন্স অর্েুায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  

Herkimer  1  
Monroe  1  

  

###  
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