
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে দটুি রাজ্েম্বক COVID-19 ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকাম্বে ঘোগ করা হম্বেম্বে োর 
জ্র্ে 14-বদম্বর্র ঘকাোরান্টাইর্ প্রম্বোজ্র্ হে  

  
আলাস্কা এিং মন্টার্া ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকার জ্র্ে ঘোগেো অজ্ন ম্বর্র ঘমবিক্স পরূণ কম্বর  

  
গেকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষাগুবলর মম্বযে 0.98 েোংে পবজ্টিভ বেল; 1 েোংম্বের র্ীম্বে সংক্রমম্বণর হার 

সহ টার্া 25টি বদর্।  
  

ICU ঘরাগীম্বদর সংখ্ো 109 এ রম্বেম্বে - 15 মােন  ঘেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  
  

গেকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 3 জ্ম্বর্র মৃেুে হম্বেম্বে  
  

SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 1,073টি প্রবেষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর; 3টি প্রবেষ্ঠার্  ঘমম্বর্ েলম্বে র্া িম্বল 
পেনম্বিক্ষণ কম্বর  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 754 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে কম্বর - ো ঘেটিোপী 43 কাউবন্টম্বে 

র্েুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 435,510-ঘে বর্ম্বে আম্বস  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দটুি রাজয - আলাস্কা এবং মন্ট্যার্া - নর্উ ইয়কন  
ঘেমের COVID-19 ভ্রমণ নর্মদন নিকার ঘমনিক্স পূরণ কমর। ঘকার্ ঘেে অ্পসারণ করা হয়নর্। এই নর্মদন নিকা 
অ্র্ুোয়ী এমর্ বযনি োরা উমেখমোগয কনমউনর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়গা ঘেমক নর্উ ইয়কন  ভ্রমণ 
কমরমের্, তামদর 14 নদমর্র ঘকায়ামরনন্ট্র্ পালর্ করমত হয়। এই ঘকায়ামরনন্ট্র্ একটি এলাকা ঘেমক আসা 
ঘেমকামর্া বযনির ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 নদমর্র গড় প্রনত 100,000 জর্ বানসন্দার মমযয পরীোয় 
আক্রামের হার 10 জমর্র ঘবনি বা আক্রামের হার 7 নদমর্র গড় 10% বা তার ঘবনি।  
  
োর্া 25 নদর্ যমর নর্উ ইয়মকন র সংক্রমমণর হার 1 িতাংমির র্ীমে রময়মে। ICU ঘরাগীর সংখযা 109-এ 
রময়মে, ো 15 মােন  ঘেমক সবননর্ম্ন। র্তুর্ ঘকমসর সংখযা, ঘেমে পনজটিভ আসার িতকরা হার এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহায়ক ঘেো পময়ন্ট্গুনল সব সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
"েখর্ আমরা একটি পেনায়ক্রমম, তেয োনলত পুর্রায় ঘখালার ঘেষ্টা োনলময় োনি, নর্উ ইয়মকন র ভ্রমণ 
উপমদষ্টায় ঘেমক োওয়া এলাকাগুনল সারা ঘদি জমুড় COVID-19 সংকমের অ্বযাহত বযানির কো ভীষণভামব 
স্মরণ কনরময় নদমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামদর রাজযমক রো করা এবং এই ভাইরামসর নবরুমে 
লড়াই করা শুরু হয় বানড়মত আমরা ো কনর তা নদময়, এবং এই কারমণ নর্উ ইয়কন বাসীমদর মাস্ক পরা, 
সামানজক দরূত্ব বজায় রাখা এবং হাত ঘযায়া এত গুরুত্বপূণন, এবং ঘকর্ স্থার্ীয় সরকারমক রামজযর নর্মদন নিকা 
বলবত করা প্রময়াজর্। সবাই নর্রাপমদ োকুর্ এবং নর্উ ইয়কন  োফ হর্, এবং আমরা একসামে এই পনরনস্থনত 
পার করব।"  
  
সমূ্পণন, হালর্াগাদকৃত ভ্রমণ নর্মদন নিকা তানলকা নর্মে ঘদওয়া হল:  
  

• Alaska  
• Alabama  
• Arkansas  
• California  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Hawaii  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  

https://forward.ny.gov/


 

 

 

• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• Nevada  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  
• South Carolina  
• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Virginia  
• Virgin Islands  
• Wisconsin  

  
গতকাল ঘেে নলকার অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেে পুনলি োস্ক ঘফাসন (State 
Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি এবং লং আইলযামের 1,073টি প্রনতষ্ঠার্ পনরদিনর্ কমর এবং ঘদমখ ঘে 
3টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের নর্মদনির্া ঘমমর্ েলমে র্া। গতকামলর পেনমবনেত লঙ্ঘমর্র কাউনন্ট্ অ্র্ুোয়ী নববরণ নর্মে 
ঘদওয়া হল:  
  

• Manhattan - 2  
• Nassau - 1  

  
 
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘসামিার  
Capital Region  0.6%  0.6%  1.3%  

Central New York  0.8%  1.3%  0.9%  
Finger Lakes  0.6%  0.4%  0.4%  
Long Island  0.8%  1.2%  1.0%  
Mid-Hudson  0.8%  1.3%  0.8%  

Mohawk Valley  0.5%  0.3%  1.9%  
New York City  0.7%  0.9%  0.9%  
North Country  0.4%  0.2%  0.3%  
Southern Tier  0.3%  0.7%  0.7%  

Western New York  1.6%  2.0%  1.6%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 754 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা নর্নিত কমরমের্, োর 
মাযযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সবনমমাে সংখযা হমলা 435,510 জর্। ঘমাে 435,510 জর্ 
বযনি োরা ভাইরামসর পরীোয় পনজটিভ ফললাভ কমরমের্, তামদর ঘভৌগনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রাে  র্েুর্ আক্রাে  
Albany  2,786  16  
Allegany  89  0  
Broome  1,311  4  

Cattaraugus  206  1  
Cayuga  180  2  

Chautauqua  405  11  



 

 

 

Chemung  205  2  
Chenango  229  1  
Clinton  151  1  
Columbia  569  0  
Cortland  101  1  
Delaware  115  0  
Dutchess  4,868  3  
Erie  9,947  75  
Essex  131  2  
Franklin  58  0  
Fulton  311  0  
Genesee  297  2  
Greene  309  2  
Hamilton  14  0  
Herkimer  298  1  
Jefferson  150  0  
Lewis  49  0  

Livingston  183  0  
Madison  461  0  
Monroe  5,462  10  

Montgomery  207  1  
Nassau  44,761  84  
Niagara  1,626  8  
NYC  234,542  305  
Oneida  2,281  7  

Onondaga  3,912  20  
Ontario  393  2  
Orange  11,445  12  
Orleans  306  0  
Oswego  304  1  
Otsego  179  35  
Putnam  1,505  4  

Rensselaer  841  3  
Rockland  14,271  16  
Saratoga  846  2  

Schenectady  1,271  8  
Schoharie  70  1  
Schuyler  26  0  
Seneca  100  0  

St. Lawrence  275  0  
Steuben  315  0  
Suffolk  44,885  65  
Sullivan  1,530  1  
Tioga  209  0  

Tompkins  270  5  
Ulster  2,176  1  
Warren  322  1  

Washington  268  1  
Wayne  280  0  

Westchester  37,021  37  
Wyoming  126  0  
Yates  62  0  



 

 

 

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাে এমস দাাঁনড়ময়মে 
25,331 এ। একটি ঘভৌগনলক নবিদ বযাখযানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট্ অ্ফ ঘরনসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবন্ট অ  ঘরবসম্বেন্স অর্ুোেী মৃেুে  
কাউবন্ট  র্েুর্ মৃেুে  
Erie  1  

Greene  1  
Kings  1  

  
###  
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