
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে েয়টি রাজ্েম্বক ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকা ঘেম্বক অপসারণ করা হম্বয়ম্বে 
োম্বে 14-বদম্বর্র ঘকায়াম্বরবির্ প্রম্বয়াজ্র্ হয়  

  
কোবলম্ব াবর্নয়া, হাওয়াই, ঘমবরলোন্ড, বমম্বর্ম্বসাটা, ঘর্ভাদা, র্দন ার্ মাবরয়ার্া আইলোন্ডস, এিং 

ওহাইও অপসারণ করা হম্বয়ম্বে  
  

পমু্বয়ম্বটন া বরম্বকা ঘোগেো অজ্ন ম্বর্র জ্র্ে ঘমবিকগুবল পরূণ কম্বর  
  

গেকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.0 েোংে আক্রান্ত বেল  
  

গেকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 11 জ্ম্বর্র মৃেুে হম্বয়ম্বে  
  

ঘেট বলকার অম্বোবরটি ও ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 1,109 টি প্রবেষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, োরা 
ঘদখম্বে পার্ ঘে 5 টি প্রবেষ্ঠার্ বর্য়ম ঘমম্বর্ চলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 766টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিে কম্বর - ো রাজ্েিোপী ঘমাট 

আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 445,714-ঘে বর্ম্বয় আম্বস; 42 কাউবিম্বে র্েুর্  টর্ার সংখো  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েয়টি রাজযমক — কযালিম ালর্নয়া, হাওয়াই, 
ঘমলরিযান্ড, লমমর্ম াটা, ঘর্ভাডা এবং ওহাইও — লর্উ ইয়কন  ঘেমটর COVID-19 ভ্রমণ লর্মদন লিকা 
ঘেমক অ্প ারণ করা হময়মে। র্দন ার্ মালরয়ার্া আইিযান্ড ও অ্প ারণ করা হময়মে। পুময়মটন া লরমকা 
ঘোগ করা হময়মে। র্তুর্ আক্রামের  ংখ্যা, ঘটমে পলজটিভ  ি িাভ করার িতকরা হার এবং 
অ্র্যার্য অ্মর্ক  হায়ক ঘডটা পময়ন্টগুলি  ব  ময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
"েখ্র্ অ্র্যার্য রাজয এবং অ্ঞ্চিগুলি COVID-19 এর লবরুমে িডাইময় অ্গ্রগলত কমর, এটা লর্উ 
ইয়মকন র জর্য ভামিা এবং েলদও আলম ভ্রমণ লর্মদন লিকার তালিকা ঘেমক অ্প ালরত এিাকা ঘদমখ্ 
আর্লিত, তবুও তালিকাটি তাও অ্মর্ক বড রময় োমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘকার্ ভুি 
করমবর্ র্াাঃ আমামদর অ্বিযই লর্উ ইয়কন  টা  হওয়া এবং স্মাটন  োকা চালিময় ঘেমত হমব। মাস্ক 
পরা,  ামালজক দরূত্ব রাখ্া এবং হাত ঘ ায়ার লবিয়টিই হমে ো লর্উ ইয়মকন  এই জন্তুটিমক 
বিীভূত কমরমে এবং আমামদর অ্বিযই এটা চালিময় ঘেমত হমব।"  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

 মূ্পণন, হাির্াগাদকৃত ভ্রমণ লর্মদন লিকা তালিকা লর্মচ ঘদওয়া হি:  
  

• আিাস্কা  
• অ্যািাবামা  
• আরকার্ া   
• ঘডিাওয়যার  
• ঘলালরডা  
• জলজন য়া  
• গুয়াম  
• আইওয়া  
• আইডামহা  
• ইলির্ময়   
• ইলন্ডয়ার্া  
• কযার্ া   
• ঘকর্টালক  
• িুইলজয়ার্া  
• লমম ৌলর  
• লমল ল লপ  
• মন্টার্া  
• র্েন কযামরালির্া  
• র্েন ডামকাটা  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• ওকিামহামা  
• পুময়মতন া লরমকা  
•  াউে কযামরািাইর্া  
•  াউে ডামকাটা  
• ঘটলর্ল   
• ঘটক্সা   
• ইউটাহ  
• ভালজন লর্য়া  
• উই কর্ল র্  
• পলিম ভালজন লর্য়া  

  
গতকাি ঘেট লিকার অ্েলরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেট পুলিি টাস্ক ঘ া ন 
(State Police Task Force) লর্উ ইয়কন  ল টি ও িং আইিযামন্ডর 1,109 টি প্রলতষ্ঠার্ পলরদিনর্ 
কমর এবং ঘদমখ্ ঘে 5 টি প্রলতষ্ঠার্ ঘেমটর লর্মদনির্া ঘমমর্ চিমে র্া। গতকামির পেনমবলিত 
িঙ্ঘমর্র কাউলন্ট অ্র্ুোয়ী লববরণ লর্মচ ঘদওয়া হমিা:  
  



 

 

• কুইন্স - 1  
• সাম্ব াক - 4  

  
আজমকর তেয  ংমিমপ লর্মচ তুমি  রা হমিা:  
  

• হাসপাোম্বল ঘরাগী ভবেন  - 481 (+17)  
• সদে ভবেন  হওয়া ঘরাগী - 60  
• হাসপাোল কাউবিসমূহ - 32  
• ICU এর সংখো - 144 (+1)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 60 (+1)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বয়ম্বের্ - 75,847 (+33)  
• মৃেুে - 11  
• ঘমাট মৃেুে - 25,405  

  
গতকাি লর্উ ইয়কন  ঘেমট 73,678 জমর্র পরীিার মম য মাত্র 766 জর্ বা 1.05 িতাংি 
পলজটিভ ঘরাগী লেি। গত লতর্ লদমর্ প্রলতটি অ্ঞ্চমির পরীিায় পলজটিভ  িা মির িতাংি 
লর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘসামিার  
Capital Region  1.0%  0.4%  0.8%  

Central New York  2.0%  1.4%  1.7%  
Finger Lakes  0.6%  0.8%  0.7%  
Long Island  1.2%  0.9%  1.2%  
Mid-Hudson  1.2%  1.6%  1.2%  

Mohawk Valley  0.4%  0.4%  1.0%  
New York City  0.8%  1.0%  1.1%  
North Country  0.2%  0.5%  0.3%  
Southern Tier  0.4%  0.1%  0.4%  

Western New York  2.0%  1.2%  1.4%  
  
এোডাও গভর্নর আরও 766 জর্ র্তুর্ র্মভি কমরার্াভাইরাম  আক্রাে ঘরাগীর  ংখ্যা লর্লিত 
কমরমের্, োর মা যমম লর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড আক্রাে ঘরাগীর  বনমমাট  ংখ্যা হমিা 445,714 
জর্। ঘমাট 445,714 জর্ বযলি োরা ভাইরাম র পরীিায় পলজটিভ  ি িাভ কমরমের্, তামদর 
ঘভৌগলিক অ্বস্থার্ লর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,936  15  



 

 

Allegany  94  0  
Broome  1,423  3  

Cattaraugus  242  0  
Cayuga  191  1  

Chautauqua  523  7  
Chemung  269  18  
Chenango  245  0  
Clinton  154  1  
Columbia  577  0  
Cortland  137  5  
Delaware  128  0  
Dutchess  5,006  12  
Erie  10,716  48  
Essex  153  2  
Franklin  63  0  
Fulton  324  4  
Genesee  307  0  
Greene  318  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  313  0  
Jefferson  158  0  
Lewis  50  0  

Livingston  196  0  
Madison  480  2  
Monroe  5,793  29  

Montgomery  218  0  
Nassau  45,840  77  
Niagara  1,693  4  
NYC  238,373  306  
Oneida  2,356  8  

Onondaga  4,114  18  
Ontario  444  1  
Orange  11,676  24  
Orleans  322  1  



 

 

Oswego  402  12  
Otsego  316  2  
Putnam  1,564  3  

Rensselaer  884  5  
Rockland  14,617  36  
Saratoga  965  1  

Schenectady  1,358  1  
Schoharie  83  1  
Schuyler  33  1  
Seneca  104  0  

St. Lawrence  308  1  
Steuben  331  5  
Suffolk  45,785  71  
Sullivan  1,559  2  
Tioga  221  0  

Tompkins  384  2  
Ulster  2,225  6  
Warren  348  0  

Washington  284  0  
Wayne  304  1  

Westchester  37,601  30  
Wyoming  130  0  
Yates  62  0  

  
  
গতকাি লর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 11 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর  মি ঘমাট এম  
দাাঁলডময়মে 25,405 জমর্। ব বাম র কাউলন্ট অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগলিক লবিদ বযাখ্যা লর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Bronx  1  

Cattaraugus  1  
Dutchess  1  
Erie  3  
Essex  1  



 

 

Kings  1  
Nassau  1  
Queens  1  
Suffolk  1  

  
###  
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