
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/8/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে চারটি ঘেটম্বক ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকাম্বে ঘোগ করা হম্বেম্বে োর 
জর্ে 14-বদম্বর্র ঘকাোম্বরবির্ প্রম্বোজর্  

  
ঘেলাওেোর, ঘমবরলোন্ড, ওহাইও এিং ওম্বেে ভাবজন বর্ো ভ্রমণ উপম্বদষ্টার জর্ে ঘোগেো অজন ম্বর্র 
ঘেম্বে ঘমবিক পরূণ কম্বর; পমু্বেম্বেন া বরম্বকা এিং মাবকন র্ েুক্তরাম্বের ভাবজন র্ দ্বীপপঞু্জ অপসারণ করা 

হম্বেম্বে  
  

গেকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.96 েোংে আক্রান্ত বেল; ো পরপর 32 বদর্ 1 েোংম্বের বর্ম্বচ 
সংক্রমম্বণর হার  

  
গেকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 5 জম্বর্র মৃেুে হম্বেম্বে  

  
ঘেট বলকার অম্ব াবরটি ও ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 929 টি প্রবেষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, োরা ঘদখম্বে 

পার্ ঘে 8 টি প্রবেষ্ঠার্ বর্েম ঘমম্বর্ চলবেল র্া  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 557 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে কম্বর - ো ঘেটিোপী 40 
কাউবিম্বে র্েুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 440,578-ঘে বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ চারটি অ্তিতরক্ত ঘেট—ঘেলাওয়্যার, ঘমতরলযান্ড, 
ওহাইও ও ওময়্ে ভাতজন তর্য়্া—তর্উ ইয়্কন  ঘেমটর COVID-19 ভ্রমণ তর্মদন তিকার ঘমতিক্স পূরণ কমর। 
পুময়্মিন া তরমকা ও মাতকন র্ যুক্তরামের ভাতজন র্ দ্বীপপঞু্জ অ্পসারণ করা হময়্মে। এই তর্মদন তিকা অ্র্ুযায়্ী 
এমর্ ব্যতক্ত যারা উমেখমযাগয কতমউতর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়্গা ঘেমক তর্উ ইয়্কন  ভ্রমণ 
কমরমের্, িামদর 14 তদমর্র ঘকায়্ামরতির্ পালর্ করমি হয়্। এই ঘকায়্ামরতির্ একটি এলাকা ঘেমক 
আসা ঘযমকামর্া ব্যতক্তর ঘেমে প্রমযাজয, ঘযখামর্ 7 তদমর্র গড় প্রতি 100,000 জর্ ব্াতসন্দার মমযয 
পরীোয়্ আক্রামের হার 10 জমর্র ঘব্তি ব্া আক্রামের হার 7 তদমর্র গড় 10% ব্া িার ঘব্তি।  
  
টার্া 32 তদর্ যমর তর্উ ইয়্মকন র COVID-19 সংক্রমমণর হার 1 িিাংমির তর্মচ রময়্মে। র্িুর্ 
আক্রামের সংখযা, ঘটমে আক্রাে হওয়্ার িিকরা হার এব্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়্ক ঘেটা পময়্িগুতল 
সব্ সময়্ forward.ny.gov-এ পাওয়্া যামব্।  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

"অ্র্যার্য ঘেট ঘেমক আসা ব্যতক্তরা এখমর্া সমসযায়্ রময়্ ঘগমে এব্ং আজ আমরা তর্উ ইয়্মকন র 
ভ্রমণ উপমদষ্টায়্ আরও চারটি ঘেট ঘযাগ করতে। আমামদর এখর্ এই ঘদমি 35টি উচ্চ ঝুুঁ তকপূণন 
ঘেট আমে, যা অ্তব্শ্বাসয," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা শ্রতমক তদব্মসর পর একটি র্িুর্, 
তভন্ন তভন্ন পযনাময়্ প্রমব্ি করতে। শ্রতমক তদব্মসর পর মার্ুষ কামজ তিমর ঘযমি শুরু কমরমে, সু্কল 
ঘখালা হমে, কাযনকলাপ ব্াড়মে, কমলজ খুলমে, আপতর্ ঘদখমি পামের্ িাতিক ব্াড়মি শুরু কমরমে। 
িাই আমামদর এটা মাোয়্ রাখমি হমব্ ঘয আমরা সামমর্ এতগময়্ যাতে এব্ং আমামদর সজাগ ও 
ব্ুতিমার্ োকমি হমব্ যামি আমরা তপতেময়্ র্া যাই।"  
  
সমূ্পণন, হালর্াগাদকৃি ভ্রমণ তর্মদন তিকা িাতলকা তর্মচ ঘদওয়্া হল:  
  

• Alaska  
• Alabama  
• Arkansas  
• California  
• Delaware  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Hawaii  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Maryland  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• Nevada  
• Ohio  
• Oklahoma  
• South Carolina  



 

 

• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Virginia  
• Wisconsin  
• West Virginia  

  
গিকাল ঘেট তলকার অ্েতরটি (State Liquor Authority, SLA) এব্ং ঘেট পুতলি টাস্ক ঘিাসন 
(State Police Task Force) তর্উ ইয়্কন  তসটি ও লং আইলযামন্ডর 929 টি প্রতিষ্ঠার্ পতরদিনর্ 
কমর এব্ং ঘদমখ ঘয 8 টি প্রতিষ্ঠার্ ঘেমটর তর্মদনির্া ঘমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পযনমব্তেি 
লঙ্ঘমর্র কাউতি অ্র্ুযায়্ী তব্ব্রণ তর্মচ ঘদওয়্া হল:  
  

• িঙ্কস - 1  
• মোর্হাটর্ - 1  
• কুইন্স - 2  
• র্াসাউ - 4  

  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপাোম্বল ঘরাগী ভবেন  - 445 (+32)  
• সদে ভবেন  হওো ঘরাগী - 70  
• হাসপাোল কাউবিসমূহ - 33  
• ICU এর সংখো - 114 (-1)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 52 (-5)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 75,503 (+32)  
• মৃেুে - 5  
• ঘমাট মৃেুে - 25,367  

  
গিকাল তর্উ ইয়্কন  ঘেমট অ্র্ুতষ্ঠি 57,826 জমর্র পরীোর মমযয মাে 557 জর্ ব্া 0.96 
িিাংি ঘরাগী আক্রাে তেল। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমলর পরীোয়্ আক্রামের িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘসামিার  
Capital Region  0.9%  0.5%  1.3%  

Central New York  0.8%  1.1%  0.6%  
Finger Lakes  0.7%  0.7%  0.9%  
Long Island  1.1%  1.0%  1.5%  



 

 

Mid-Hudson  0.9%  1.2%  1.5%  
Mohawk Valley  0.9%  1.1%  0.5%  
New York City  0.7%  0.8%  0.9%  
North Country  0.2%  0.3%  0.0%  
Southern Tier  0.5%  0.4%  0.5%  

Western New York  2.0%  1.9%  1.0%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 557 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, যার মাযযমম তর্উ ইয়্কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সব্নমমাট সংখযা হমলা 440,578 
জর্। ঘমাট 440,578 জর্ ব্যতক্ত যারা ভাইরামস আক্রাে তর্তিিভামব্ ির্াক্ত হময়্মের্, িামদর 
ঘভৌগতলক অ্ব্স্থার্ তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,840  7  
Allegany  92  0  
Broome  1,374  9  

Cattaraugus  233  3  
Cayuga  184  1  

Chautauqua  477  1  
Chemung  211  1  
Chenango  239  4  
Clinton  152  0  
Columbia  576  0  
Cortland  103  0  
Delaware  125  1  
Dutchess  4,944  5  
Erie  10,346  26  
Essex  149  0  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  303  1  
Greene  316  2  
Hamilton  14  0  
Herkimer  308  0  
Jefferson  156  0  



 

 

Lewis  49  0  
Livingston  189  0  
Madison  475  0  
Monroe  5,602  17  

Montgomery  215  0  
Nassau  45,294  65  
Niagara  1,659  5  
NYC  236,434  222  
Oneida  2,309  4  

Onondaga  4,002  9  
Ontario  413  5  
Orange  11,535  10  
Orleans  317  2  
Oswego  331  2  
Otsego  288  3  
Putnam  1,539  5  

Rensselaer  865  5  
Rockland  14,439  21  
Saratoga  900  7  

Schenectady  1,322  8  
Schoharie  73  0  
Schuyler  29  1  
Seneca  102  0  

St. Lawrence  297  0  
Steuben  323  3  
Suffolk  45,356  52  
Sullivan  1,544  0  
Tioga  216  2  

Tompkins  344  5  
Ulster  2,203  0  
Warren  331  5  

Washington  271  1  
Wayne  296  0  

Westchester  37,314  37  



 

 

Wyoming  127  0  
Yates  62  0  

  
গিকাল তর্উ ইয়্কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃিুয হময়্মে, যার িমল ঘমাট এমস 
দাুঁতড়ময়্মে 25,367 এ। একটি ঘভৌগতলক তব্িদ ব্যাখযা তর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ব্ ঘরতসমেন্স অ্র্ুযায়্ী:  
  
কাউবি অি ঘরবসম্বেন্স অর্ুোেী মৃেুে  

কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Bronx  1  

Manhattan  1  
Nassau  1  

Schenectady  1  
Ulster  1  

  
###  
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