
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পাাঁচটি রাজ্ে ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকায় য াগ হওয়া এিং 10 বমবলয়র্ COVID-19 
ডায়াগর্বিক পরীক্ষা পবরচাবলত হওয়ার কথা য াষণা কম্বরম্বের্  

  
অোবরম্বজ্ার্া, বমম্বর্ম্ব াটা, যর্ভাডা, যরাড আইলোন্ড, এিং ওয়াইওবমং য াগেতা অজ্ন ম্বর্র যমবিক 

পরূণ কম্বর; যকাম্বর্া এলাকা অপ ারণ করা হয়বর্  
  

গতকাম্বলর COVID-19 যটম্বির মাত্র 0.89 েতাংে আক্রান্ত বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  যিম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 3 জ্ম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

যিট বলকার অম্বথাবরটি ও যিট পবুলে টাস্ক য া ন 1,023 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, তারা যদখম্বত 
পার্ য  3 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম যমম্বর্ চলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  যিম্বট আম্বরা 754 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্ব র  টর্া বর্বিত কম্বরম্বের্ -  া যিটিোপী 
43টি কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্া হ যমাট আক্রাম্বন্তর  ংখোম্বক 451,227-যত বর্ম্বয় আম্ব   

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পাাঁচটি রাজয- অ্যাররমজার্া, রমমর্ম াটা, 
ঘর্ভাডা এবং ঘরাড আইল্যান্ড এবং ওযাইওরমংমক রর্উ ইযকন  ঘেমটর COVID-19 ভ্রমণ রর্মদন রিকায 
ঘোগ করা হমযমে। ঘকার্ ঘেট অ্প ারণ করা হযরর্। এই রর্মদন রিকা অ্র্ুোযী এমর্ বযরি োরা 
উমেখমোগয করমউরর্টি  ংক্রমণ আমে এমর্ জাযগা ঘেমক রর্উ ইযকন  ভ্রমণ কমরমের্, তামদর 14 
রদমর্র ঘকাযামররির্ পাল্র্ করমত হয। এই ঘকাযামররির্ একটি এল্াকা ঘেমক আ া ঘেমকামর্া 
বযরির ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 রদমর্র গড় প্ররত 100,000 জর্ বার ন্দার মমযয পরীোয 
আক্রামের হার 10 জমর্র ঘবরি বা আক্রামের হার 7 রদমর্র গড় 10% বা তার ঘবরি।  
  
গভর্নর এোড়াও ঘ াষণা কমরর্ ঘে রর্উ ইযকন  ঘেট এখর্ 10 রমরল্যর্ COVID-19 ডাযাগর্রেক 
পরীো পররচাল্র্া কমরমে। র্তুর্ আক্রামের  ংখযা, ঘটমে পরজটিভ ফল্ ল্াভ করার িতকরা হার 
এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক  হাযক ঘডটা পমযিগুরল্  ব  ময forward.ny.gov-এ পাওযা োয।  
  
"আমমররকায COVID  ংকমটর ক্রমাগত রবস্তামরর একটি পররষ্কার উদাহরণ রহম মব, রর্উ ইযমকন র 
ভ্রমণ রর্মদন রিকা তারল্কা ঘদখমল্ই চল্মব। এই ভাইরা   ারা ঘদমি েরড়ময পমড়মে- র্তুর্ ঘক  গত 
10 রদমর্ 15 িতাংমির ঘবরি বৃরি ঘপমযমে- এটা আমরা জরুরর কমর তুমল্মে ঘে আমরা এখামর্ 

https://forward.ny.gov/


 

 

বারড়মত  জাগ োরক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এজর্যই রর্উ ইযকন বা ীমদর মাস্ক পরা চারল্ময 
ঘেমত হমব,  ামারজক দরূত্ব করা পাল্র্ করমত এবং স্থার্ীয  রকামরর  াবযামর্ রর্যমাবল্ী প্রমযামগর 
পািাপারি  ামে হাত ঘযাযা চারল্ময ঘেমত হমব। আমরা রর্উ ইযকন  টাফ োকার মাযযমম এই 
ভাইরা মক পরারজত করমত পারর, রকন্তু আমামদর এখমর্া অ্মর্ক দরূ ঘেমত হমব।"  
  
 মূ্পণন, হাল্র্াগাদকৃত ভ্রমণ রর্মদন রিকা তারল্কা রর্মচ ঘদওযা হল্:  
  

• Alabama  
• Alaska  
• Arkansas  
• Arizona  
• Delaware  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Iowa  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• Nevada  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  
• Rhode Island  
• South Carolina  
• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  



 

 

• Virginia  
• Wisconsin  
• West Virginia  
• Wyoming  

  
গতকাল্ ঘেট রল্কার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেট পুরল্ি টাস্ক ঘফা ন 
(State Police Task Force) রর্উ ইযকন  র টি ও ল্ং আইল্যামন্ডর 1,023 টি প্ররতষ্ঠার্ পররদিনর্ 
কমর এবং ঘদমখ ঘে 3 টি প্ররতষ্ঠার্ ঘেমটর রর্মদনির্া ঘমমর্ চল্মে র্া। গতকামল্র পেনমবরেত 
ল্ঙ্ঘমর্র কাউরি অ্র্ুোযী রববরণ রর্মচ ঘদওযা হমল্া:  
  

• র্া াউ - 3  
  
আজমকর তেয  ংমেমপ রর্মচ তুমল্ যরা হমল্া:  
  

• হা পাতাম্বল যরাগী ভবতন  - 470 (+2)  
•  দে ভবতন  হওয়া যরাগী - 43  
• হা পাতাল কাউবি মূহ - 31  
• ICU এর  ংখো - 133 (-1)  
• ইর্টিউম্বিের্  হ ICU এর  ংখো - 67 (+1)  
• যমাট োড়া যপম্বয়ম্বের্ - 76,246 (+28)  
• মৃতুে - 3  
• যমাট মৃতুে - 25,432  

  
গতকাল্ রর্উ ইযকন  ঘেমট অ্র্ুরষ্ঠত 83,997 জমর্র ঘটমের মমযয মাে 754 জর্ বা 0.89 িতাংি 
আক্রাে ঘরাগী রেল্। গত রতর্ রদমর্ প্ররতটি অ্ঞ্চমল্র ঘটমে আক্রামের িতাংি রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  য ামিার  
Capital Region  0.5%  1.0%  0.5%  

Central New York  1.2%  1.2%  1.5%  
Finger Lakes  0.4%  0.8%  0.3%  
Long Island  0.9%  0.9%  1.1%  
Mid-Hudson  1.0%  1.1%  1.2%  

Mohawk Valley  0.4%  0.2%  0.2%  
New York City  0.9%  1.0%  1.0%  
North Country  0.5%  0.0%  0.4%  
Southern Tier  0.4%  0.7%  0.4%  

Western New York  1.6%  1.6%  1.2%  



 

 

  
এোড়াও গভর্নর আরও র্তুর্ কমর 754 জর্ র্মভল্ কমরার্াভাইরাম  আক্রাে ঘরাগীর  ংখযা রর্রিত 
কমরমের্, োর মাযযমম রর্উ ইযকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর  বনমমাট  ংখযা হমল্া 451,227 
জর্। ঘমাট 451,227 জর্ বযরি োরা ভাইরাম রর্রিতভামব আক্রাে ির্াি হমযমের্, তামদর 
ঘভৌগরল্ক অ্বস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  যমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,037  13  
Allegany  99  0  
Broome  1,476  4  

Cattaraugus  255  0  
Cayuga  202  3  

Chautauqua  547  6  
Chemung  349  11  
Chenango  248  0  
Clinton  155  1  
Columbia  582  0  
Cortland  162  1  
Delaware  131  1  
Dutchess  5,084  8  
Erie  11,082  40  
Essex  161  1  
Franklin  65  0  
Fulton  332  0  
Genesee  317  1  
Greene  321  1  
Hamilton  15  0  
Herkimer  322  1  
Jefferson  164  1  
Lewis  50  0  

Livingston  202  1  
Madison  489  1  
Monroe  5,925  14  

Montgomery  229  2  
Nassau  46,325  66  



 

 

Niagara  1,733  5  
NYC  240,807  351  
Oneida  2,378  0  

Onondaga  4,253  22  
Ontario  465  1  
Orange  11,835  13  
Orleans  325  1  
Oswego  464  8  
Otsego  332  0  
Putnam  1,583  6  

Rensselaer  901  0  
Rockland  14,891  58  
Saratoga  1,006  2  

Schenectady  1,383  0  
Schoharie  83  0  
Schuyler  39  1  
Seneca  105  0  

St. Lawrence  319  1  
Steuben  360  7  
Suffolk  46,176  67  
Sullivan  1,573  0  
Tioga  225  1  

Tompkins  399  1  
Ulster  2,244  2  
Warren  363  0  

Washington  288  1  
Wayne  311  0  

Westchester  37,866  29  
Wyoming  132  0  
Yates  62  0  

  
গতকাল্ রর্উ ইযকন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হমযমে, োর ফমল্ ঘমাট এম  
দাাঁরড়মযমে 25,432 জমর্। ব বাম র কাউরি অ্র্ুোযী একটি ঘভৌগরল্ক রবিদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

ি িাম্ব র কাউবি অর্ু ায়ী মৃতুে  



 

 

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Erie  1  
Kings  1  

Manhattan  1  
  

###  
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