
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 10টি অবিবরক্ত ঘেট ঘেম্বক বর্উ ইয়ম্বকন  ভ্রমণকারী িেবক্তম্বের 
14 বেম্বর্র জর্ে িাধ্েিামূলক ঘকায়াম্বরবিম্বর্ োকম্বি হম্বি  

  
আলাস্কা, ঘেলাওয়োর, ইবিয়ার্া, ঘমবরলোি, বমম্ব ৌবর, মিার্া, র্েন োম্বকাটা, ঘর্ব্রাস্কা, 

ভাবজন বর্য়া এিং ওয়াবেংটর্ ভ্রমণ  ংক্রান্ত পরামম্বেনর জর্ে ঘমবিকগুবল পরূণ কম্বর  
  

ঘেট মে কিতন পক্ষ চারটি িার ও ঘরেুম্বরি োউর্ম্বেম্বটর লাইম্ব ন্স স্থবগি কম্বরম্বে  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.29 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এ 2 জম্বর্র মতিুে হম্বয়ম্বে - ো মহামাবর শুরু হওয়ার পর 
ঘেম্বক  িনবর্ম্ন মতম্বির  ংখ্ো বেল- এিং বর্উ ইয়কন  ব টিম্বি ঘকাম্বর্া প্রাণহাবর্  ম্বটবর্  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 855 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্ব র  টর্া বর্বিি কম্বর - ো ঘেটিোপী 46 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্া হ ঘমাট আক্রাম্বন্তর  ংখ্োম্বক 408,181-ঘি বর্ম্বয় আম্ব   

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 10টি অ্তিতরক্ত ঘেট ব্যতক্তমের প্রময়াজর্ীয় 
ভ্রমণ পরামর্নোিার ঘোগযিার জর্য ঘমতিকগুতি পরূণ কমর, োরা ঐসব্ ঘেট ঘেমক তর্উ ইয়কন  
ভ্রমণ কমরমে, োর সব্গুমিার উমেখমোগয কতমউতর্টি তব্স্তার রময়মে, িামের 14 তেমর্র জর্য 
ঘকায়ামরতিমর্ োকমি হমব্। র্িুর্ সংমোতজি ঘেটগুতি হমিা আিাস্কা, ঘেিাওয়যার, ইতিয়ার্া, 
ঘমতরিযাি, তমমসৌতর, মিার্া, র্েন োমকাটা, ঘর্ব্রাস্কা, ভাতজন তর্য়া এব্ং ওয়াতর্ংটর্। এই ঘকায়ামরতির্ 
একটি ঘেট ঘেমক আসা ঘেমকামর্া ব্যতক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তেমর্র গড় প্রতি 100,000 
জর্ ব্াতসন্দার মমযয পরীোয় আক্রামের হার 10 জমর্র ঘব্তর্ ব্া আক্রামের হার 7 তেমর্র গড় 
10% ব্া িার ঘব্তর্।  
  
"অ্র্য 41টি ঘেমট সংক্রমমণর হার ব্তৃির সামে সামে তর্উ ইয়কন ব্াসীমের কম ার পতরশ্রম এব্ং 
আমামের ব্তযনি, ঘেটা-চাতিি ওমপতর্ংময়র জর্য আমামের সংখযা ক্রমাগি হ্রাস ঘপমি োমক। 
গিকাি, মহামাতর শুরু হওয়ার পর ঘেমক আমামের সব্নতর্ম্ন মৃমির সংখযা তেি- এব্ং তর্উ ইয়কন  
তসটিমি ঘকামর্া প্রাণহাতর্  মটতর্। েতেও আজমকর সংখযা সমোষজর্ক, আমামের অ্ব্র্যই সজাগ 



 

 

োকমি হমব্।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ভ্রমণ উপমেষ্টায় 10টি ঘেট ঘোগ করতে- আিাস্কা, 
ইতিয়ার্া, ঘেিাওয়যার, ঘমতরিযাি, তমমসৌতর, মিার্া, র্েন োমকাটা, ঘর্ব্রাস্কা, ভাতজন তর্য়া এব্ং 
ওয়াতর্ংটর্ ঘেমক আসা ব্যতক্তমের অ্ব্র্যই 14 তেমর্র জর্য ঘকায়ারাতিমর্ োকমি হমব্। ঘে সব্ 
ঘরেুমরি ও ব্ার েুব্কমের জমাময়ি হমি উৎসাতহি কমর িা আমামের আব্ারও ভয়াব্হ 
পতরতিতিমি তিতরময় আর্ার হুমতক ঘেয় োর অ্তভজ্ঞিা আমরা তির্ মাস আমগ অ্জন র্ কমরতে - 
গিকাি ঘেট মে কিৃন পে (State Liquor Authority) চারটি ব্ার এব্ং ঘরেুমরমির মমের 
িাইমসন্স িতগি কমরমে। এটি একটি তব্পজ্জর্ক পতরতিতি এব্ং খারাপ অ্পামরটররা এটিমক তর্মজমের 
এব্ং সব্ার জর্য আমরা খারাপ কমর িুিমব্, িাই স্মাটন  ঘহার্, মাস্ক পরুর্, তর্উ ইয়মকন র সামে 
র্ারীতরক ব্া মার্তসকভামব্ র্তক্তর্ািী এব্ং কঠির্ পতরতিতি ঘমাকামব্িা করমি সেম োকুর্।"  
  
ভ্রমণ সম্পতকন ি সরকাতর ঘ াষণায় োকা ঘেমটর সমূ্পণন, হাির্াগােকৃি িাতিকা তর্মচ ঘেওয়া হমিা:  
  

• আিাস্কা  
• অ্যািাব্ামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতিমিাতর্নয়া  
• ঘেিাওয়যার  
• ঘলাতরো  
• জতজন য়া  
• আইওয়া  
• আইোমহা  
• ইতিয়ার্া  
• কযার্সাস  
• িুইতজয়ার্া  
• ঘমতরিযাি  
• তমমসৌতর  
• তমতসতসতপ  
• মিার্া  
• র্েন কযামরাতির্া  
• র্েন োমকাটা  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• তর্উ ঘমতিমকা  
• ঘর্ভাো  
• ওহাইও  
• ওকিামহামা  
• সাউে কযামরািাইর্া  



 

 

• ঘটতর্তস  
• ঘটিাস  
• ইউটাহ  
• ভাতজন তর্য়া  
• ওয়াতর্ংটর্  
• উইসকর্তসর্  

  
তমমর্মসাটামক মূি িাতিকা ঘেমক অ্পসারণ করা হময়মে।  
  
ঘেট মে কিৃন পে চারটি ব্ার এব্ং ঘরেুমরমির মমের িাইমসন্স িতগি কমরমে- কুইমন্স তির্টি এব্ং 
সামিাক কাউতিমি একটি। ঘেসব্ প্রতিষ্ঠামর্র িাইমসন্স িতগি করা হময়মে িামের িাতিকা তর্মচ 
ঘেওয়া হমিা:  
  

• অ্যামোতরয়ায় তব্রক ব্ার (Brik Bar)  
• অ্যামোতরয়ায় এমআইএ (MIA)  
• মাসমপে-এ মাসমপে তপৎজা (Maspeth Pizza)  
• িং আইিযামির তেয়ার পামকন  তসমক্রটস ঘজিিমযার্স ক্লাব্ (Secrets Gentlemen's Club)  

  
COVID শুরু হওয়ার পর ঘেমক SLA তর্ব্নাহী আমের্ িঙ্ঘমর্র অ্তভমোমগ প্রতিষ্ঠার্গুমিার তব্রুমি 
410টি অ্তভমোগ এমর্মে এব্ং িঙ্ঘমর্র জর্য 27টি িাইমসন্স িতগি কমরমে।  
  
আজমকর িেয সংমেমপ তর্মচ িুমি যরা হমিা:  
  

• ঘরাগী হা পািাম্বল ভবিন  - 724 (+8)  
• ঘরাগী  েে ভবিন  - 60 (+2)  
• হ বপটাল কাউবি - 32  
• ICU  ংখ্ো - 163 (+5)  
• ইিুম্বিের্ হ ইর্ম্বটর্ব ভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র  ংখ্ো - 

91 (-2)  
• ঘমাট বে চাজন  - 72,302 (+73)  
• মতিুে - 2  
• ঘমাট মতিুে - 25,058  

  
গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুতষ্ঠি 66,169 জমর্র পরীোর মমযয মাে 855 জর্ ব্া 1.29 র্িাংর্ 
আক্রাে ঘরাগী তেি। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমির পরীোয় আক্রামের র্িাংর্ তর্ম্নরূপ:  
  



 

 

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  ঘ ামিার  
Capital Region  0.8%  0.40%  1.40%  

Central New York  1.1%  0.60%  1.00%  
Finger Lakes  0.8%  0.70%  0.90%  
Long Island  0.9%  1.00%  1.40%  
Mid-Hudson  0.6%  0.90%  1.10%  

Mohawk Valley  1.5%  0.30%  1.60%  
New York City  1.3%  1.30%  1.40%  
North Country  0.4%  0.60%  0.60%  
Southern Tier  1.2%  1.90%  1.30%  

Western New York  1.0%  0.70%  1.60%  
  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 855 জর্ র্িুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মাযযমম তর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সব্নমমাট সংখযা হমিা 408,181 
জর্। ঘমাট 408,181 জর্ ব্যতক্ত োরা ভাইরামস আক্রাে হময়মের্, িামের ঘভৌগতিক অ্ব্িার্ 
তর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,351  29  
Allegany  72  1  
Broome  917  15  
Cattaraugus  147  2  
Cayuga  131  0  
Chautauqua  206  12  
Chemung  155  0  
Chenango  188  4  
Clinton  114  1  
Columbia  495  3  
Cortland  73  4  
Delaware  93  0  
Dutchess  4,380  4  
Erie  8,106  60  
Essex  51  0  
Franklin  42  2  
Fulton  267  0  
Genesee  258  0  
Greene  272  0  



 

 

Hamilton  6  0  
Herkimer  208  2  
Jefferson  112  6  
Lewis  33  0  
Livingston  160  1  
Madison  387  3  
Monroe  4,452  30  
Montgomery  144  1  
Nassau  42,729  51  
Niagara  1,388  4  
NYC  222,094  391  
Oneida  1,962  20  
Onondaga  3,312  22  
Ontario  329  3  
Orange  10,953  15  
Orleans  288  0  
Oswego  231  2  
Otsego  100  2  
Putnam  1,393  1  
Rensselaer  658  5  
Rockland  13,806  8  
Saratoga  646  7  
Schenectady  926  11  
Schoharie  64  2  
Schuyler  20  0  
Seneca  80  0  
St. Lawrence  247  1  
Steuben  283  1  
Suffolk  42,575  79  
Sullivan  1,473  0  
Tioga  174  1  
Tompkins  209  0  
Ulster  1,906  5  
Warren  288  1  
Washington  250  0  
Wayne  232  4  
Westchester  35,587  36  
Wyoming  107  3  
Yates  51  0  



 

 

  
গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর িমি ঘমাট এমস 
োাঁতড়ময়মে 25,058 এ। একটি ঘভৌগতিক তব্র্ে ব্যাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ি ঘরতসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অফ ঘরব ম্বেন্স অর্েুায়ী মতিুে  
কাউবি  র্িুর্ মতিুে  
Albany  1  
Suffolk  1  

  
###  
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