
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকায় দটুি অবিবরক্ত স্টেট স্ট াগ করার স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

টার্া 11 িম বদম্বর্র জর্ে সংক্রমম্বণর হার 1েিাংম্বের বর্ম্বে  
  

আলাস্কা এিং স্টেলাওয়োর ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকার জর্ে স্ট াগেিা অজন ম্বর্র স্টমবিক্স পরূণ কম্বর  
  

গিকাম্বলর COVID-19 স্টটম্বের মাত্র 0.98 েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 8 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

স্টেট বলকার অম্ব াবরটি এিং স্টেট পবুলে টাস্ক স্ট াসন 976টি প্রবিষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, স্টেম্বটর 
আিেেকিাগুবলর স্টকার্ র্িুর্ লঙ্ঘর্ প নম্বিক্ষণ কম্বরবর্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট আম্বরা 655 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিি কম্বর -  া স্টেটিোপী 40 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ স্টমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 426,571-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দটুি অ্তিতরক্ত ঘেট ব্যতক্তমদর প্রময়াজর্ীয় 
ভ্রমণ তর্মদন তিকার ঘোগযিার জর্য ঘমতিকগুতি পূরণ কমর, োরা ঐসব্ ঘেট ঘেমক তর্উ ইয়কন  ভ্রমণ 
কমরমে, োর সব্গুমিার উমেখমোগয কতমউতর্টি তব্স্তার রময়মে, িামদর 14 তদমর্র জর্য ঘকায়ামরতিমর্ 
োকমি হমব্। র্িুর্ সংমোতজি ঘেটগুমিা হি আিাস্কা এব্ং ঘেিাওয়যার। ঘকার্ ঘেট অ্পসারণ 
করা হয়তর্।  
  
গভর্নর এোডাও ঘ াষণা কমরর্ ঘে টার্া 11 িম তদমর্র জর্য তর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইতিব্াচক 
পরীক্ষার হার 1 িিাংমির তর্মচ তেি। গভর্নর কুওমমা চিমার্ COVID-19 মহামারী চিাকািীর্ 
সমময় ঘেমটর অ্গ্রগতি সম্পমকন  তর্উ ইয়কন ব্াসীমকও আপমেট কমরতেমির্। র্িুর্ ঘকমসর সংখযা, 
পরীক্ষার িিাংি োরা আক্রান্ত তেি এব্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক োটা পময়ি সব্ সময় 
forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব্।  
  
"সারা ঘদি এব্ং সারা তব্মে ক্রমাগি সংকমটর মুমখ তর্উ ইয়কন  ঘেট এতগময় োমে- আমরা জাতির 
সব্মচময় খারাপ সংক্রমমণর হার ঘেমক িার ঘসরা একটিমি চমি ঘগতে এব্ং টার্া 11 িম তদমর্র 

https://forward.ny.gov/


 

 

জর্য তর্উ ইয়কন  ঘেমটর ইতিব্াচক পরীক্ষার হার 1 িিাংমির তর্মচ তেি- তকন্তু এটা আত্মিুতি 
পাওয়ার ঘকার্ অ্জহুাি র্য় ঘেমহিু আমরা আমামদর ভ্রমণ তর্মদন তিকার সামে আমরা দটুি রাজয ঘোগ 
করতে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই িডাইময় আমামদর সাফিয সব্মচময় ঘব্তি তর্র্নাতরি হমব্ 
আমামদর প্রমিযমকর দদর্তির্ জীব্মর্ ঘেসব্ পদমক্ষপ গ্রহণ করা হয় িার দ্বারা- আমামদর হাি 
ঘর্ায়া, েোেেভামব্ সামাতজক দরূত্ব ব্জায় রাখা এব্ং মাস্ক পরা- এব্ং স্থার্ীয় সরকামরর উপেুক্ত 
অ্ংিীদার হওয়ার ইো এব্ং রাষ্ট্রীয় তর্মদন তিকা ব্িব্ৎ করার ইোর মার্যমম। আমরা সঠিক তদমক 
এতগময় োতে, তকন্তু আমামদর সব্ার দাতয়ত্ব সংক্রমণ র্ীর করা এব্ং তর্রাপমদ োকা।"  
  
ভ্রমণ উপমদিামি োকা রামজযর সমূ্পণন, হাির্াগাদকৃি িাতিকা তর্মচ ঘদওয়া হি:  
  

• আিাস্কা  
• অ্যািাব্ামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাতরমজার্া  
• কযাতিমফাতর্নয়া  
• ঘেিাওয়যার  
• ঘলাতরো  
• জতজন য়া  
• হাওয়াই  
• আইওয়া  
• আইোমহা  
• ইতির্ময়স  
• ইতিয়ার্া  
• কযার্সাস  
• ঘকর্টাতক  
• িুইতজয়ার্া  
• ঘমতরিযাি  
• তমমর্ামসাটা  
• তমমসৌতর  
• তমতসতসতপ  
• মিার্া  
• র্েন কযামরাতির্া  
• র্েন োমকাটা  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• ঘর্ভাো  
• ওকিামহামা  
• পুময়মিন া তরমকা  
• সাউে কযামরািাইর্া  



 

 

• সাউে োমকাটা  
• ঘটতর্তস  
• ঘটক্সাস  
• ইউটাহ  
• ভাতজন তর্য়া  
• ভাতজন র্ আইিযািস  
• উইসকর্তসর্  

  
গিকাি ঘেট তিকার অ্েতরটি (State Liquor Authority, SLA) এব্ং ঘেট পুতিি টাস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) তর্উ ইয়কন  তসটি এব্ং িং আইিযামির 976টি প্রতিষ্ঠার্ পতরদিনর্ 
কমর এব্ং ঘকার্ প্রতিষ্ঠার্ পেনমব্ক্ষণ কমরতর্ োরা রামজযর প্রময়াজর্ীয়িার অ্র্ুব্িী তেমির্ র্া।  
  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ তর্মচ িুমি র্রা হমিা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 537 (+3)  
• সদে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 52  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 31  
• ICU এর সংখ্ো - 126 (-7)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 60 (-4)  
• স্টমাট োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 74,258 (+51)  
• মৃিুে - 8  
• স্টমাট মৃিুে - 25,264  

  
গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুতষ্ঠি 66,891 জমর্র পরীক্ষার মমর্য মাত্র 655 জর্ ব্া 0.98 িিাংি 
আক্রান্ত ঘরাগী তেি। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষায় আক্রামন্তর িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  স্টসামিার  
Capital Region  1.2%  0.3%  0.8%  

Central New York  0.7%  0.2%  0.6%  
Finger Lakes  0.5%  0.5%  0.7%  
Long Island  0.8%  0.6%  1.1%  
Mid-Hudson  0.8%  0.8%  1.3%  

Mohawk Valley  0.3%  0.5%  1.1%  
New York City  0.9%  0.9%  1.1%  
North Country  0.3%  0.1%  0.5%  
Southern Tier  0.1%  0.5%  0.3%  

Western New York  0.9%  0.5%  0.8%  



 

 

  
এোডাও গভর্নর আরও 655 জর্ র্িুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখযা তর্তিি 
কমরমের্, োর মার্যমম তর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড আক্রান্ত ঘরাগীর সব্নমমাট সংখযা হমিা 426,571 
জর্। ঘমাট 426,571 জর্ ব্যতক্ত োরা ভাইরামসর জর্য পরীক্ষায় পতজটিভ ফি িাভ কমরমের্, 
িামদর ঘভৌগতিক অ্ব্স্থার্ তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,661  4  
Allegany  80  0  
Broome  1,177  5  

Cattaraugus  172  1  
Cayuga  164  0  

Chautauqua  271  6  
Chemung  190  0  
Chenango  218  0  
Clinton  134  1  
Columbia  558  6  
Cortland  97  0  
Delaware  107  0  
Dutchess  4,704  4  
Erie  9,187  30  
Essex  63  4  
Franklin  55  1  
Fulton  305  2  
Genesee  288  3  
Greene  300  2  
Hamilton  11  0  
Herkimer  284  0  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  

Livingston  178  0  
Madison  423  2  
Monroe  5,213  30  

Montgomery  188  0  
Nassau  44,001  46  



 

 

Niagara  1,535  3  
NYC  230,742  284  
Oneida  2,213  12  

Onondaga  3,696  16  
Ontario  371  2  
Orange  11,269  13  
Orleans  302  0  
Oswego  272  0  
Otsego  120  2  
Putnam  1,463  0  

Rensselaer  801  6  
Rockland  14,053  42  
Saratoga  800  5  

Schenectady  1,130  9  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  0  
Seneca  95  1  

St. Lawrence  263  0  
Steuben  307  0  
Suffolk  44,235  50  
Sullivan  1,493  0  
Tioga  198  2  

Tompkins  238  0  
Ulster  2,100  2  
Warren  313  1  

Washington  262  1  
Wayne  270  1  

Westchester  36,540  54  
Wyoming  120  2  
Yates  59  0  

  
গিকাি তর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 8 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর ফমি ঘমাট এমস 
দাাঁতডময়মে 25,264 এ। একটি ঘভৌগতিক তব্িদ ব্যাখযাতর্ম্নরূপ, কাউতি অ্ফ ঘরতসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  



 

 

কাউবি অ  স্টরবসম্বেন্স অর্ু ায়ী 
মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  1  
Broome  1  

Montgomery  1  
Queens  3  
Suffolk  1  

Non-NYS  1  
  

###  
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