
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে আটটি অবিবরক্ত রাজ্ে ঘেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  ভ্রমণকারী 
িেবক্তম্বের 14 বেম্বর্র জ্র্ে ঘকায়ারান্টাইম্বর্ োকম্বি হম্বি  

  
কোবলম্ব াবর্নয়া, জ্বজ্ন য়া, আইওয়া, আইডাম্বহা, লুইবজ্য়ার্া, বমবিবিবি, ঘর্ভাডাএিং  

ঘটম্বর্বি ভ্রমণ উিম্বেষ্টার জ্র্ে ঘোগেিা অজ্ন ম্বর্র ঘমবিক্স  িরূণ কম্বর  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 13 জ্ম্বর্রমৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 524 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোিী 31 
কাউবন্টম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্ািহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর িংখ্োম্বক 393,454-ঘি বর্ম্বয় আম্বি  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে আটটি অতিতরক্ত রোজয ভ্রমণ উপমেষ্টোর জর্য 
ঘেোগযিো অজন মর্র ঘমতিকস পূরণ কমর, এই সকল রোজযগুতলমি উমেখমেোগয সোম্প্রেোতিক তিস্তোর 
রমিমে, এই রোজযগুতল ঘেমক তর্উ ইিমকন  েোরো েোত্রো কমরমের্ িোমের 14 তেমর্র জর্য ঘকোিোরোন্টোইমর্ 
েোকমি হমি। র্িুর্ সংমেোতজি রোজযগুতল হল কযোতলম োতর্নিো, জতজন িো, আইওিো, আইডোমহো, 
লুইতজিোর্ো, তমতসতসতপ, ঘর্ভোডো এিং ঘটমর্তস। এই ঘকোিোমরতন্টর্ একটি ঘেট ঘেমক আসো ঘে ঘকোমর্ো 
িযতক্তর ঘেমত্র প্রমেোজয, ঘেখোমর্ 7 তেমর্র গড় প্রতি 100,000 জমর্র মমযয পরীেোি ইতিিোচমকর 
হোর 10 জমর্র ঘিতি িো ইতিিোচকিোর হোর 7 তেমর্র গড় 10% িো িোর ঘিতি।  
  
র্িুর্ ঘকমসর সংখযো, পরীেোর ঘে িিোংি ইতিিোচক তেল এিং অর্যোর্য অমর্ক সহোিক ডোটো 
পমিন্ট সি সমি forward.ny.gov এপোওিো েোমি।  
  
"সোরো ঘেমি ক্রমিযনমোর্ সংখযক রোজয েখর্ উমেখমেোগয সম্প্রেোমির তিস্তোমরর সোমে লড়োই করমে, 
তর্উ ইিকন  িখর্ িোর পেনোিক্রমম, িেয চোতলি পরু্রোি ঘখোলোর অতর্তিি তর্রোপত্তো িজোি রোখোর 
জর্য পেমেপ তর্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো কতমউতর্টি ঘেমডর জর্য ঘমতিকস তর্যনোরণ 
কমরতে ঠিক ঘেমর্ আমরো COVID-19 এর তিরুমে লড়োই করোর জর্য রোজয েো তকেু কমর িোর  
ঘমতিকস তর্যনোরণ কমরতে, এিং আমরো আটটি রোজয তর্উ ইিমকন র ভ্রমণ উপমেষ্টোর জর্য ঘেোগয গণয 
হওিোর জর্য প্রমিোজর্ীি তিস্তোমরর পেনোমি ঘপ ৌঁমেমে, েোর মোমর্ আমোমের এখর্ ঘসই সি রোজয ঘেমক 
তর্উ ইিমকন  েোত্রো করো িযতক্তমের 14 তেমর্র জর্য ঘকোিোরোন্টোইর্ করমি হমি।"  
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ভ্রমণ উপমেষ্টোমি েোকো রোমজযর সমূ্পণন, হোলর্োগোেকৃি িোতলকো তর্মচ ঘেওিো হল:  
  

• অযোলোিোমো  
• আরকোর্সোস  
• অযোতরমজোর্ো  
• কযোতলম োতর্নিো  
• ঘলোতরডো  
• জতজন িো  
• আইওিো  
• আইডোমহো  
• লুইতজিোর্ো  
• তমতসতসতপ  
• র্েন কযোমরোতলর্ো  
• ঘর্ভোডো  
• সোউে কযোমরোলোইর্ো  
• ঘটতর্তস  
• ঘটক্সোস  
• ইউটোহ  

  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মচ িুমল যরো হমলো:  
  

• ঘরাগী হািিািাম্বল ভবিন  - 891 (+38)  
• ঘরাগী িেে ভবিন  - 72 (+20)  
• হিবিটাল কাউবন্ট - 27  
• ICU এর িংখ্ো - 217 (+1)  
• টিউি ঘেওয়া হয় এমর্ ICU-এর িংখ্ো - 137 (+1)  
• ঘমাট খ্াবরজ্ - 70,487 (+52)  
• মৃিুে - 13  
• ঘমাট মৃিুে - 24,855  

  
গিকোল তর্উ ইিকন  ঘেমট অর্ুতিি 52,025 জমর্র পরীেোর মমযয মোত্র 524 জর্ িো 1 িিোংি 
আক্রোন্ত ঘরোগী তেল। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অঞ্চমলর পরীেোি আক্রোমন্তর িিোংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘিামিার  
New York City  1.10%  1.00%  1.00%  
Capital Region  0.70%  0.50%  0.30%  



 

 

Central New York  1.20%  0.50%  1.40%  
Finger Lakes  0.70%  0.70%  1.00%  
Long Island  0.80%  0.70%  1.10%  
Hudson Valley  1.00%  0.60%  1.00%  
Mohawk Valley  2.30%  2.20%  0.90%  
North Country  0.30%  0.40%  0.00%  
Southern Tier  0.30%  0.60%  0.40%  

Western New York  0.80%  0.80%  1.30%  
  
এেোড়োও গভর্নর আরও 524 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমস আক্রোন্ত ঘরোগীর সংখযো তর্তিি 
কমরমের্, েোর মোযযমম তর্উ ইিকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রোন্ত ঘরোগীর সিনমমোট সংখযো হমলো 393,454 
জর্। ঘমোট 393,454 জর্ িযতক্ত েোরো ভোইরোমসর জর্য তর্তিিভোমি সর্োক্ত হমিমের্, িোমের 
ঘভ গতলক অিস্থোর্ তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,102  3  
Allegany  59  0  
Broome  716  6  

Cattaraugus  123  0  
Cayuga  115  1  

Chautauqua  127  4  
Chemung  141  1  
Chenango  146  0  
Clinton  101  0  
Columbia  464  1  
Cortland  47  0  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,207  6  
Erie  7,292  43  
Essex  42  0  
Franklin  30  0  
Fulton  256  0  
Genesee  238  0  
Greene  260  0  
Hamilton  6  0  



 

 

Herkimer  159  0  
Jefferson  86  0  
Lewis  30  0  

Livingston  129  1  
Madison  357  4  
Monroe  3,742  33  

Montgomery  118  0  
Nassau  41,807  27  
Niagara  1,234  6  
NYC  215,179  240  
Oneida  1,627  11  

Onondaga  2,842  20  
Ontario  259  2  
Orange  10,723  7  
Orleans  281  0  
Oswego  197  1  
Otsego  84  0  
Putnam  1,326  1  

Rensselaer  553  0  
Rockland  13,590  10  
Saratoga  549  0  

Schenectady  800  1  
Schoharie  58  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  69  0  

St. Lawrence  219  0  
Steuben  266  0  
Suffolk  41,385  46  
Sullivan  1,451  0  
Tioga  143  1  

Tompkins  177  0  
Ulster  1,781  3  
Warren  263  0  

Washington  246  0  



 

 

Wayne  170  5  
Westchester  34,838  40  
Wyoming  95  0  
Yates  46  0  
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