
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 14-বিম্বর্র ককায়াম্বরবিম্বর্র প্রম্বয়াজর্ীয়তা সহ ভ্রমণ উপম্বিষ্টা ক াষণা কম্বরম্বের্  
  

কোবলফবর্নয়া বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 ভ্রমণ উপম্বিষ্টায় ক াগ করা হম্বয়ম্বে; ককাম্বর্া এলাকা অপসারণ করা 
হয়বর্  
  

মোসাচুম্বসটস কেম্বক অপ্রম্বয়াজর্ীয় আন্তঃরাজে ভ্রমণ বর্রুৎসাবহত করা হম্বয়ম্বে  
  
সি কফাকাস কজার্ এলাকার ইবতিাচক পরীক্ষার হার হল 3.65েতাাংে; সি কফাকাস কজার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইয়কন  কেম্বটর ইবতিাচকতার হার 1.53 েতাাংে  
  

রাজেিোপী ইবতিাচকতার হার 1.78 েতাাংে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  কেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 15 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কযালিফলর্নয়ামক লর্উ ইয়কন রামজযর COVID-19 ভ্রমণ 
উপমেষ্টায় ঘোগ করা হময়মে। ঘকামর্া এিাকা অ্পসারণ করা হয়লর্। এই লর্মেন লিকা অ্রু্োয়ী এমর্ ব্যলি 
োরা উমেখমোগয কলমউলর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়গা ঘেমক লর্উ ইয়কন  ভ্রমণ কমরমের্, তামের 14 লেমর্র 
ঘকায়ামরলির্ পাির্ করমত হয়। এই ঘকায়ামরলির্ একটি এিাকা ঘেমক আসা ঘেমকামর্া ব্যলির ঘেমে প্রমোজয, 
ঘেখামর্ 7 লেমর্র গড় প্রলত 100,000 জর্ ব্ালসন্দার মমযয পরীোয় আক্রামের হার 10 জমর্র ঘব্লি ব্া 
আক্রামের হার 7 লেমর্র গড় 10% ব্া তার ঘব্লি।  
  
প্রলতমব্িী রাজয মযাসাচুমসটস এখর্ ভ্রমণ উপমেষ্টার মার্েণ্ড পূরণ কমর, কামর্লিকাট, লর্উ জালসন এব্ং 
ঘপর্লসিভালর্য়া োড়াও - লকন্তু, এই অ্ঞ্চমির আেঃসংেিু প্রকৃলত এব্ং রাজযগুলির মমযয পলরব্হর্ পদ্ধলতর 
কো মাোয় ঘরমখ, এই রাজযগুলির উপর একটি ঘকায়ারািাইর্ কােনত কােনকর র্য়। তারপমরও, লর্উ ইয়কন 
ঘেট কামর্লিকাট, লর্উ জালসন, মযাসাচুমসটস এব্ং ঘপলিল্ভভযালর্য়ামত োওয়া এব্ং আসা সংক্রাে অ্প্রময়াজর্ীয় 
ভ্রমণ খুব্ই লর্রুৎসালহত করমে েতেণ তারা ভ্রমণ উপমেষ্টার মার্েণ্ড পূরণ কমর।  
  
"আমরা জালর্ COVID অ্র্যার্য সব্ রামজয ব্লযনত হামর েলড়ময় পড়মে এব্ং লর্উ ইয়কন  ঘেট হারমমটিকযালি 
লসি করা ব্ুেব্ুমের লভতমর ঘর্ই। এই সংখযাগুলি স্মরণ কলরময় ঘেয় ঘে COVID এখমর্া এখামর্ আমে এব্ং 
সারা রাজয জমুড় সম্প্রোয়গুলিমত েলড়ময় পড়মে, লব্মিষ কমর েখর্ মার্ষু এই ভাইরাস লর্য়ন্ত্রমণর জর্য 
লর্রাপত্তা ঘপ্রামটাকি অ্রু্সরণ র্া করার লসদ্ধাে ঘর্য়। আমরা ক্রমাগত ঘেখমত পালি ঘে উপাসর্াগৃমহ, লব্ময় 
এব্ং অ্মেযলষ্টলক্রয়ায় গণ সমামব্মির সামে মহামারী জলড়ত, এব্ং অ্র্যার্য  টর্ার সামেও ঘেখামর্ এই ভাইরাস 
দ্রুত েলড়ময় পড়মত পামর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্, 45টি রাজয এব্ং অ্ঞ্চি আমামের ভ্রমণ 
উপমেষ্টার প্রময়াজর্ীয়তা পূরণ কমর। আমরা আমামের সতকন তা কমামত পালর র্া এব্ং লর্উ ইয়মকন র লপলেময় 



 

 

োওয়ার ঝুুঁ লক লর্মত র্া। আমামের সব্ার লমলিত প্রমচষ্টার প্রময়াজর্ সজাগ োকার জর্য। এর্ওয়াই স্মাটন  
োকুর্ - একটি মুমখাি পরুর্, সামালজক েরূত্ব ব্জায় রাখুর্ এব্ং জর্স্বাস্থ্য লর্মেন লিকা অ্রু্সরণ করুর্। এটা 
জীব্র্ ব্াুঁচামর্ার জর্য।"  
  
সম্পূণন, হাির্াগােকৃত ভ্রমণ লর্মেন লিকা তালিকা লর্মচ ঘেওয়া হমিা:  

• Alaska  
• Alabama  
• Arkansas  
• Arizona  
• California  
• Colorado  
• Delaware  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Maryland  
• Michigan  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• New Mexico  
• Nevada  
• Ohio  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  
• Rhode Island  



 

 

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

গভর্নর িেয কমরমের্ ঘে রামজযর মাইমক্রা-ক্লাোর ঘকৌিমির অ্যীমর্ সকি ঘফাকাস এিাকায় ইলতব্াচক 
পরীোর হার হি 3.65 িতাংি এব্ং ঘফাকাস ঘজামর্র ব্াইমর তা হি 1.53 িতাংি। ঘফাকাস এিাকার 
মমযয গতকাি 13,205 জমর্র পরীোর ফিাফি প্রকালিত হময়মে, োর ফমি 482 জর্ ইলতব্াচক পাওয়া 
ঘগমে। রামজযর অ্ব্লিষ্টাংমি, এই ঘফাকাস এিাকাগুলি গণর্া র্া কমর, 98,413 জমর্র পরীোর ফিাফি 
লরমপাটন  করা হময়মে, োমত 1,509 জর্মক ইলতব্াচক পাওয়া ঘগমে। গতকামির, তার আমগর লেমর্র, ব্তন মার্ 
7 লেমর্র ঘরালিং গড়, এব্ং ঘিষ েইু সপ্তামহর পরীোর পূণনাঙ্গ ফিাফি লর্মচ ঘেওয়া হি:  
  

কফাকাস কজার্  
10/4- 

10/10% 
ইবতিাচক  

10/11- 
10/17 % 
ইবতিাচক  

10/18- 
10/24 % 
ইবতিাচক  

িতন মার্ 7 
বিম্বর্র 

করাবলাং গড়  

আম্বগর 
বির্  

(10/25)%  
ইবতিাচক  

গতকাল  
(10/26)%  
ইবতিাচক  

ব্রুকলির্ ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

5.86%  5.29%  4.44%  4.23%  2.88%  3.59%  

ব্রুকলির্ ইময়মিা-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

1.36%  1.93%  2.38%  2.45%  3.10%  2.76%  

কুইি লকউ গামডন র্ 
লহিস/ফমরে 
লহিস ইময়মিা-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

2.27%  2.03%  2.40%  2.48%  2.21%  3.06%  

কুইি ফার রকঅ্যাওময় 
ইময়মিা-ঘজার্ ঘফাকাস 
এিাকা % ইলতব্াচক  

2.71%  2.70%  2.00%  1.80%  2.02%  0.34%  

রকিযান্ড ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

9.77%  4.54%  3.65%  4.21%  8.53%  2.36%  

অ্মরঞ্জ ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস 
এিাকা % আক্রাে  

12.41%  4.62%  2.64%  2.30%  1.54%  1.88%  



 

 

ব্রুম ইময়মিা-ঘজার্ ঘফাকাস 
এিাকা % ইলতব্াচক  

3.63%  4.05%  6.39%  8.04%  7.77%  15.12%  

েুমব্র্ ইময়মিা-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

7.82%  7.52%  4.42%  4.44%  2.94%  5.11%  

ঘচমাং অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘফাকাস এিাকা % 
ইলতব্াচক  

6.49%  7.12%  8.36%  7.80%  9.85%  8.98%  

সকি ঘফাকাস এিাকা 
রাজযব্যাপী % ইলতব্াচক  

3.18%  3.00%  3.27%  3.32%  3.25%  3.65%  

ঘফাকাস অ্ঞ্চিগুলির সামে 
অ্েভুন লিসহ ঘেটব্যাপী % 
ইলতব্াচক  

1.18%  1.16%  1.31%  1.39%  1.45%  1.78%  

ঘফাকাস এিাকা অ্েভুন ি 
র্া কমর রাজযব্যাপী % 
ইলতব্াচক  

1.01%  1.06%  1.06%  1.15%  1.18%  1.53%  

  
আজমকর তেয সংমেমপ লর্মচ তুমি যরা হমিা:  
  

• করাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 1,083 (+24)  
• সিে ভবতন  হওয়া করাগী - 110  
• হসবপটাল কাউবি - 47  
• ICU সাংখ্ো - 233 (-4)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-কত ভবতন র সাংখ্ো - 120 (+2)  
• কমাট বিসচাজন  - 79,230 (+68)  
• মৃতুে - 15  
• কমাট মৃতুে - 25,758  

  
গত লতর্ লেমর্ জার্ামর্া প্রলতটি অ্ঞ্চমির পরীোর পলজটিভ ফিাফমির িতাংি লর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  কসামিার  
Capital Region  0.8%  1.5%  1.3%  

Central New York  1.2%  1.4%  2.2%  
Finger Lakes  1.7%  2.3%  1.7%  
Long Island  1.3%  1.2%  1.6%  
Mid-Hudson  1.9%  2.4%  2.2%  

Mohawk Valley  0.6%  0.7%  1.1%  
New York City  1.4%  1.4%  1.7%  
North Country  1.5%  1.4%  0.9%  



 

 

Southern Tier  1.3%  1.0%  2.0%  
Western New York  1.3%  1.3%  2.6%  

  
গত লতর্ লেমর্ প্রলতটি অ্ঞ্চমির পরীোয় আক্রােমের ফিাফমির িতাংি লর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  েবর্িার  রবিিার  কসামিার  
Bronx  1.8%  1.6%  1.7%  
Brooklyn  1.5%  1.6%  1.7%  
Manhattan  0.9%  0.9%  1.1%  
Queens  1.4%  1.2%  2.1%  

Staten Island  1.5%  2.0%  2.1%  
  
ঘমাট 498,646 জর্ ব্যলি োরা ভাইরামসর পরীোয় আক্রাে লর্লিত হর্, তামের ঘভৌগলিক লব্িে লব্ব্রণ 
লর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  কমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,613  23  
Allegany  289  2  
Broome  3,516  101  

Cattaraugus  470  8  
Cayuga  389  16  

Chautauqua  905  18  
Chemung  1,710  48  
Chenango  388  2  
Clinton  244  2  
Columbia  699  7  
Cortland  542  18  
Delaware  173  4  
Dutchess  5,465  15  
Erie  12,971  116  
Essex  197  0  
Franklin  80  0  
Fulton  362  1  
Genesee  384  3  
Greene  501  6  
Hamilton  16  0  
Herkimer  390  1  



 

 

Jefferson  206  3  
Lewis  120  5  

Livingston  303  5  
Madison  563  4  
Monroe  7,256  82  

Montgomery  266  4  
Nassau  49,496  119  
Niagara  2,065  15  
NYC  259,710  731  
Oneida  2,709  23  

Onondaga  5,399  62  
Ontario  663  13  
Orange  13,548  73  
Orleans  401  2  
Oswego  623  3  
Otsego  398  5  
Putnam  1,805  5  

Rensselaer  1,094  6  
Rockland  17,832  72  
Saratoga  1,334  15  

Schenectady  1,564  15  
Schoharie  110  1  
Schuyler  124  5  
Seneca  142  2  

St. Lawrence  396  6  
Steuben  984  14  
Suffolk  48,829  112  
Sullivan  1,765  15  
Tioga  610  21  

Tompkins  609  3  
Ulster  2,515  15  
Warren  457  5  

Washington  335  1  
Wayne  482  11  

Westchester  40,322  120  
Wyoming  186  1  
Yates  121  6  



 

 

  
গতকাি লর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 15 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমি ঘমাট সংখযা এমস 
োুঁলড়ময়মে 25,758 এ। ব্সব্ামসর কাউলি অ্রু্োয়ী এক ঘভৌগলিক লব্িে ব্যাখযা লর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ু ায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  

Delaware  1  
Kings  2  

Manhattan  2  
Nassau  4  
Oneida  1  
Steuben  1  
Tioga  1  
Ulster  1  

Westchester  1  
  

###  
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