
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে দটুি অবিবরক্ত ঘেট, ভাবজন র্ আইলোন্ডস ঘেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  
ভ্রমণকারী িেবক্তম্বদর 14 বদম্বর্র জর্ে ঘকায়াম্বরবিম্বর্ োকম্বি হম্বি  

  
হাওয়াই, সাউে ডাম্বকাটা এিং ভাবজন র্ আইলোন্ডস ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকার জর্ে ঘোগেিা অজন ম্বর্র 

জর্ে ঘমবিক পরূণ কম্বর িম্বল ঘ াষণা; আলাস্কা, বর্উ ঘমবিম্বকা, ওহাইও, ঘরাড আইলোন্ড িাবলকা 
ঘেম্বক অপসাবরি  

  
ICU ঘরাগীম্বদর সংখ্ো কম্বম 120 - 15 মার্ন  ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  

  
ইবিউম্বিেম্বর্র সংখ্ো - 60 - মাম্বর্ন র মাঝামাবঝ ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  

  
গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.86 েিাংে পবজটিভ বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 6 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 667 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিি করা হম্বয়ম্বে - ো ঘেটিোপী 

43 কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 422,003-ঘি বর্ম্বয় আম্বস  
  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দটুি অ্তিতরক্ত ঘেট, ভাতজন র্ আইল্যান্ডস 
ভ্রমণ সম্পতকন ি সরকাতর ঘ াষণার ঘোগযিা অ্জন মর্ মার্দণ্ড পূরণ কমর, এই সকল্ ঘেটগুতল্মি 
উমেখমোগয সাম্প্রদাতিক তিস্তার রমিমে, এই এল্াকাগুতল্ ঘেমক তর্উ ইিমকন  োরা ভ্রমণ কমরমের্ 
িামদর 14 তদমর্র জর্য ঘকািামরতিমর্ োকমি হমি। র্িুর্ সংমোতজি রাজযগুমল্া হল্ হাওিাই এিং 
সাউে ডামকাটা। আল্াস্কা, তর্উ ঘমতিমকা, ওহাইও এিং ঘরাড আইল্যান্ডস সতরমি ঘেল্া হমিমে। এই 
ঘকািামরতির্ একটি এল্াকা 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।  
  
"তর্উ ইিকন  ঘদমির সিমেমি খারাপ পতরতিতি ঘেমক িাতক জাতির জর্য একটি উদাহরমণ পতরণি 
হমিমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর সংখযা এখমর্া কম এিং তির োকমে, ো ঘদখামে ঘে 
এই ভাইরাস তিজ্ঞামর্র উপর তভতি কমর একটি পদ্ধতিমি সাড়া ঘদমি, রাজর্ীতি র্ি। এই অ্গ্রগতি 



 

 

রোর জর্য, আমামদর অ্িিযই আমামদর প্রমেষ্টা োতল্মি ঘেমি হমি- আমরা কমিক মাস আমগ ঘে 
র্রমকর অ্তভজ্ঞিা ল্াভ কমরতে িামি তেমর ঘেমি পারমিা র্া, িাই আমরা হাওিাই, সাউে 
ডামকাটা এিং ভাতজন র্ দ্বীপপুঞ্জমক আইল্যান্ডসমক ভ্রমণ তর্মদন তিকাি েুক্ত করতে।"  
  
সমূ্পণন, হাল্র্াগাদকৃি ভ্রমণ তর্মদন তিকা িাতল্কা তর্মে ঘদওিা হল্:  

• অ্যাল্ািামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতল্মোতর্নিা  
• ঘলাতরডা  
• জতজন িা  
• হাওিাই  
• আইওিা  
• আইডামহা  
• ইতল্র্মিস  
• ইতন্ডিার্া  
• কযার্সাস  
• ঘকর্টাতক  
• ল্ুইতজিার্া  
• ঘমতরল্যান্ড  
• তমমর্ামসাটা  
• তমমসৌতর  
• তমতসতসতপ  
• মিার্া  
• র্েন কযামরাতল্র্া  
• র্েন ডামকাটা  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• ঘর্ভাডা  
• ওকল্ামহামা  
• পুমিমিন া তরমকা  
• সাউে কযামরাল্াইর্া  
• সাউে ডামকাটা  
• ঘটতর্তস  
• ঘটিাস  
• ইউটাহ  
• ভাতজন তর্িা  
• ভাতজন র্ আইল্যান্ডস  



 

 

• উইসকর্তসর্  
  
আল্াস্কা, তর্উ ঘমতিমকা, ওহাইও এিং ঘরাড আইল্যান্ডমক ভ্রমণ তর্মদন তিকা ঘেমক অ্পসারণ করা 
হমিমে। তর্মদন তিকা ঘেমক অ্পসাতরি ঘেটগুতল্ ঘেমক ভ্রমমণর পর ঘকািামরিাইমর্ োকা িযতক্তমদর 
পুমরা 14 তদমর্র জর্য ঘকািামরিাইর্ োতল্মি ঘেমি হমি।  
  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মে িুমল্ যরা হমল্া:  

• হাসপািাম্বল ঘরাগী ভবিন  - 540 (+5)  
• সদে ভবিন  হওয়া ঘরাগী - 56  
• কাউবিগুবলম্বি হাসাপািাম্বলর সংখ্ো- 29  
• ICU এর সংখ্ো - 120 (-7)  
• ইিুম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র সংখ্ো - 

60 (-2)  
• ঘমাট বডসর্াজন  - 73,779 (+43)  
• মৃিুে - 6  
• ঘমাট মৃিুে - 25,211  

  
গিকাল্ তর্উ ইিকন  ঘেমট জার্ামর্া 77,059 জমর্র পরীোর মমযয মাে 667 জর্ িা 0.86 
িিাংি পতজটিভ ঘরাগী তেল্। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমল্র পরীোি আক্রামের িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘসামিার  
Capital Region  0.8%  0.8%  1.2%  

Central New York  0.7%  0.6%  0.4%  
Finger Lakes  0.9%  0.7%  0.6%  
Long Island  0.6%  1.2%  0.8%  
Mid-Hudson  0.6%  0.9%  0.7%  

Mohawk Valley  0.5%  0.5%  1.3%  
New York City  0.9%  0.9%  0.9%  
North Country  0.2%  0.2%  0.4%  
Southern Tier  0.3%  0.4%  0.6%  

Western New York  1.6%  0.8%  1.3%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 667 জর্ র্িুর্ র্মভল্ কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মাযযমম তর্উ ইিকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সিনমমাট সংখযা হমল্া 422,003 



 

 

জর্। ঘমাট 422,003 জর্ িযতক্ত োরা ভাইরামসর পরীোি পতজটিভ েল্ ল্াভ কমরমের্, িামদর 
ঘভৌগতল্ক তিিদ িেয তর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  2,614  14  
Allegany  80  0  
Broome  1,143  12  
Cattaraugus  168  2  
Cayuga  157  5  
Chautauqua  258  1  
Chemung  176  4  
Chenango  218  2  
Clinton  129  1  
Columbia  546  5  
Cortland  95  0  
Delaware  106  1  
Dutchess  4,619  6  
Erie  8,987  69  
Essex  56  1  
Franklin  54  0  
Fulton  297  0  
Genesee  279  2  
Greene  294  1  
Hamilton  8  0  
Herkimer  277  3  
Jefferson  142  0  
Lewis  45  4  
Livingston  176  0  
Madison  413  1  
Monroe  5,002  26  
Montgomery  177  0  
Nassau  43,724  34  
Niagara  1,512  12  
NYC  228,343  274  
Oneida  2,175  25  
Onondaga  3,602  17  



 

 

Ontario  362  1  
Orange  11,180  12  
Orleans  298  0  
Oswego  255  2  
Otsego  118  2  
Putnam  1,449  0  
Rensselaer  770  4  
Rockland  13,954  5  
Saratoga  767  7  
Schenectady  1,075  15  
Schoharie  69  0  
Schuyler  22  0  
Seneca  91  1  
St. Lawrence  263  0  
Steuben  300  2  
Suffolk  43,893  49  
Sullivan  1,490  1  
Tioga  194  1  
Tompkins  234  0  
Ulster  2,076  4  
Warren  312  0  
Washington  260  0  
Wayne  252  0  
Westchester  36,272  39  
Wyoming  118  0  
Yates  57  0  
  
গিকাল্ তর্উ ইিকন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 6 জমর্র মৃিুয হমিমে, োর েমল্ ঘমাট এমস 
দাাঁতড়মিমে 25,211 এ। একটি ঘভৌগতল্ক তিিদ িযাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ে ঘরতসমডন্স অ্র্ুোিী:  
  
কাউবি অফ ঘরবসম্বডন্স অর্ুোয়ী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Albany  1  
Bronx  1  
Erie  1  



 

 

Kings  1  
Monroe  1  
Wayne  1  
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