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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে পাাঁচটি রাজ্ে COVID-19 ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকা ঘেম্বক অপসাবরত 
হম্বেম্বে োর কারম্বণ 14-বদম্বর্র ঘকাোম্বরবির্ প্রম্বোজ্র্ হে  

  
আলাস্কা, অোবরম্বজ্ার্া, ঘেলাওেোর, ঘমবরলোন্ড এিং মিোর্া অপসারণ করা হম্বেম্বে  

  
গুোম ঘোগেতা অজ্ন ম্বর্র জ্র্ে ঘমবিক পরূণ কম্বর  

  
টার্া 18তম বদম্বর্ সংক্রমম্বণর হার 1েতাংম্বের বর্ম্বচ-গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.94 েতাংে 

পবজ্টিভ বেল।  
  

গতকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 2 জ্ম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে- ো পমূ্বিনর সিনবর্ম্ন 
সংখ্োর সমার্; বর্উ ইেকন  বসটিম্বত ঘকার্ মৃতুের খ্ির পাওো োেবর্  

  
SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 2 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বজ্ের প্রম্বোজ্র্ীেতার লঙ্ঘর্ পেনম্বিক্ষণ 

কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 629 জ্র্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 42 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 430,774-ঘত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পাাঁচটি রাজয- আলাস্কা, অ্যাররমজার্া, 
ঘেলাওয়্যার, ঘমররলযান্ড এবং মন্ট্যার্ামক রর্উ ইয়্কন  ঘেমের COVID-19 ভ্রমণ রর্মদন রিকা ঘেমক 
অ্পসারণ করা হময়্মে। গুয়্াম ঘোগ করা হময়্মে। এই রর্মদন রিকা অ্র্ুোয়্ী এমর্ বযরি োরা 
উমেখমোগয করমউরর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়্গা ঘেমক রর্উ ইয়্কন  ভ্রমণ কমরমের্, তামদর 14 
রদমর্র ঘকায়্ামররন্ট্র্ পালর্ করমত হয়্। এই ঘকায়্ামররন্ট্র্ একটি এলাকা ঘেমক আসা ঘেমকামর্া 
বযরির ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 রদমর্র গড় প্ররত 100,000 জর্ বারসন্দার মমযয পরীোয়্ 
আক্রামের হার 10 জমর্র ঘবরি বা আক্রামের হার 7 রদমর্র গড় 10% বা তার ঘবরি।  
  
রর্উ ইয়্কন  ঘেমে োর্া 18 রদমর্র জর্য পরজটিভ ঘেমের হার 1 িতাংমির রর্মচ রময়্মে। গতকাল 
COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মতুৃযর খবর পাওয়্া ঘগমে, ো ঘেমের পূমবনর সবনরর্ম্ন সংখযার 
সমার্। রর্উ ইয়্কন  রসটিমত ঘকার্ মতুৃযর খবর পাওয়্া োয়্রর্। গভর্নর চলমার্ COVID-19 মহামারী 



 

 

চলাকালীর্ সমময়্ ঘেমের অ্গ্রগরত সম্পমকন  রর্উ ইয়্কন বাসীমকও আপমেে কমররেমলর্। র্তুর্ ঘকমসর 
সংখযা, ঘেমে পরজটিভ আসার িতকরা হার এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়্ক ঘেো পময়্ন্ট্গুরল সব 
সময়্ forward.ny.gov-এ পাওয়্া োমব।  
  
"রর্উ ইয়্কন বাসীরা আমামদর সংখযা আজমকর মত কম ঘপমত রবিাল তযাগ স্বীকার কমরমে, এবং 
আমরা ঘসই কমে অ্রজন ত অ্গ্রগরতর এক ইরিও োড়মত চাই র্া। এজর্যই এই ভ্রমণ রর্মদন রিকার 
সতকন তা এত গুরুত্বপূণন- আমরা চাই র্া োরা উচ্চ করমউরর্টি সংক্রমণ রময়্মে এমর্ রামজয ভ্রমণ 
কমর তারা এই ভাইরাসমক এখামর্ রিররময়্ আর্ুক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "েরদও এো ভামলা 
খবর ঘে পাাঁচটি রাজযমক ভ্রমণ রর্মদন রিকা ঘেমক অ্পসারণ করা হময়্মে, রকন্তু এই তারলকা অ্মর্ক 
ঘবরি দী ন েতেণ আমমররকা COVID-19. এর সামে সংগ্রাম চারলময়্ োমে। রর্উ ইয়্কন বাসীমদর 
সজাগ োকা উরচত এবং সতকন  োকা উরচত- একটি মাস্ক পরুর্, সামারজক দরূত্ব বজায়্ রাখুর্, 
এবং স্মােন  োকুর্। এই মহামারী এখমর্া ঘিষ হয়্রর্।"  
  
সমূ্পণন, হালর্াগাদকৃত ভ্রমণ রর্মদন রিকা তারলকা রর্মচ ঘদওয়্া হল:  
  

• Alabama  
• Arkansas  
• California  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Hawaii  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• Nevada  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  

https://forward.ny.gov/


 

 

• South Carolina  
• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Virginia  
• Virgin Islands  
• Wisconsin  

  
গতকাল ঘেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেে পুরলি োস্ক ঘিাসন 
রর্উ ইয়্কন  রসটি এবং লং আইলযামন্ডর 1,024টি প্ররতষ্ঠার্ পররদিনর্ কমর এবং 2টি প্ররতষ্ঠার্ 
পেনমবেণ কমর ো রাষ্ট্রীয়্ প্রময়্াজর্ীয়্তা ঘমমর্ চমল র্া। গতকামলর পেনমবরেত লঙ্ঘমর্র কাউরন্ট্ 
অ্র্ুোয়্ী রববরণ রর্মচ ঘদওয়্া হল:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• কুইন্স - 1  

  
আজমকর তেয সংমেমপ রর্মচ তুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 488 (+6)  
• সদে ভবতন  হওো ঘরাগী - 63  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 34  
• ICU এর সংখ্ো - 133 (+13)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 52 (-2)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 74,731 (+47)  
• মৃতুে - 2  
• ঘমাট মৃতুে - 25,297  

  
গতকাল রর্উ ইয়্কন  ঘেমে অ্র্ুরষ্ঠত 67,255 জমর্র ঘেমের মমযয মাে 629 জর্ বা 0.94 িতাংি 
আক্রাে ঘরাগী রেল। গত রতর্ রদমর্ প্ররতটি অ্িমলর ঘেমে আক্রামের িতাংি রর্ম্নরূপ:  
  

REGION  SATURDAY  SUNDAY  MONDAY  
Capital Region  0.5%  0.4%  1.4%  

Central New York  0.2%  0.7%  0.8%  
Finger Lakes  0.5%  0.3%  0.5%  
Long Island  0.8%  0.6%  1.1%  
Mid-Hudson  0.8%  0.8%  1.0%  



 

 

Mohawk Valley  0.2%  0.2%  0.8%  
New York City  0.8%  0.7%  0.8%  
North Country  0.3%  0.1%  0.5%  
Southern Tier  0.6%  0.5%  0.3%  

Western New York  1.8%  1.1%  1.8%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 629 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা রর্রিত 
কমরমের্, োর মাযযমম রর্উ ইয়্কন  ঘেমে ঘেেজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সবনমমাে সংখযা হমলা 430,774 
জর্। ঘমাে 430,774 জর্ বযরি োরা ভাইরামসর জর্য রর্রিতভামব ির্াি হময়্মের্, তামদর 
ঘভৌগরলক অ্বস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,711  10  
Allegany  86  1  
Broome  1,256  6  

Cattaraugus  184  2  
Cayuga  174  7  

Chautauqua  305  16  
Chemung  194  0  
Chenango  223  0  
Clinton  146  4  
Columbia  564  2  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,790  13  
Erie  9,546  55  
Essex  101  1  
Franklin  56  0  
Fulton  309  0  
Genesee  291  1  
Greene  305  0  
Hamilton  13  1  
Herkimer  290  1  
Jefferson  146  1  
Lewis  47  0  



 

 

Livingston  181  1  
Madison  434  2  
Monroe  5,348  18  

Montgomery  196  0  
Nassau  44,348  64  
Niagara  1,586  10  
NYC  232,565  231  
Oneida  2,256  11  

Onondaga  3,792  24  
Ontario  381  0  
Orange  11,354  11  
Orleans  304  0  
Oswego  285  3  
Otsego  124  0  
Putnam  1,480  5  

Rensselaer  819  1  
Rockland  14,149  10  
Saratoga  824  8  

Schenectady  1,206  24  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  0  
Seneca  96  1  

St. Lawrence  267  0  
Steuben  310  0  
Suffolk  44,561  42  
Sullivan  1,499  4  
Tioga  206  0  

Tompkins  245  1  
Ulster  2,137  3  
Warren  316  1  

Washington  266  0  
Wayne  275  0  

Westchester  36,742  32  
Wyoming  125  1  



 

 

Yates  60  0  
  
গতকাল রর্উ ইয়্কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মৃতুয হময়্মে, োর িমল ঘমাে এমস 
দাাঁরড়ময়্মে 25,297 এ। একটি ঘভৌগরলক রবিদ বযাখযারর্ম্নরূপ, কাউরন্ট্ অ্ি ঘররসমেন্স অ্র্ুোয়্ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবসম্বেন্স অর্ুোেী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Broome  1  

Montgomery  1  
  

###  
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