
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

অোবরম্বজার্া, কমবরলোন্ড বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 ভ্রমণ বর্ম্বিন বেকায় ক াগ হম্বয়ম্বে; ককাম্বর্া 
এলাকা অপসারণ করা হয়বর্  

  
কাইম্বর্টিকাট, বর্উ জাবসন এিং কপর্বসলভাবর্য়ার মম্বযে অপ্রম্বয়াজর্ীয় আন্তঃরাজে ভ্রমণ 

বর্রুৎসাবহত করা হম্বয়ম্বে  
  

রাজেিোপী ইবতিাচকতার হার 1.3 েতাংে  
  

হট স্পট এলাকায় ইবতিাচক পরীক্ষার হার 2.91েতাংে; করড কজার্ ক াকাস এলাকা োডা বর্উ 
ইয়কন  কেম্বটর ইবতিাচকতা 1.25 েতাংে  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  কেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 12 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
সম্প্রসাবরত কবমউবর্টি পরীক্ষা এই সপ্তাম্বহ সািাণন টিয়ার, পবিম বর্উ ইয়কন  কাউবি িরাির বপএ 

সীমান্ত িরাির চলম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে অ্যাররমজার্া এবং ঘমররল্যান্ড রর্উ ইয়কন  
ঘেমের COVID-19 ভ্রমণ রর্মদন রিকায় েুক্ত হময়মে। ঘকামর্া ঘেে অ্পসারণ করা হয়রর্। এই 
রর্মদন রিকা অ্র্েুায়ী এমর্ বযরক্ত োরা উমেখমোগয করমউরর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়গা ঘেমক 
রর্উ ইয়কন  ভ্রমণ কমরমের্, তামদর 14 রদমর্র ঘকায়ামররির্ পাল্র্ করমত হয়। এই ঘকায়ামররির্ 
একটি এল্াকা ঘেমক আসা ঘেমকামর্া বযরক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 রদমর্র গড় প্ররত 100,000 
জর্ বারসন্দার মমযয পরীোয় আক্রামের হার 10 জমর্র ঘবরি বা আক্রামের হার 7 রদমর্র গড় 
10% বা তার ঘবরি।  
  
প্ররতমবিী রাজয কাইমর্টিকাে, রর্উ জারসন এবং ঘপর্রসল্ভারর্য়া এখর্ ভ্রমণ রর্মদন রিকার মার্দণ্ড পরূণ 
কমর - েরদও, এই অ্ঞ্চমল্র আেঃসংেুক্ত প্রকৃরত এবং আমামদর মমযয পররবহর্ পদ্ধরতর কো মাোয় 
ঘরমখ, এই রাজযগুরল্র উপর একটি ঘকায়ামররির্ কােনত কােনকর র্য়। তারপমরও, রর্উ ইয়কন  ঘেে 
এই সব রামজয োওয়া এবং আসা সংক্রাে অ্প্রময়াজর্ীয় ভ্রমণ খুবই রর্রুৎসারহত করমে েখর্ তারা 
ভ্রমণ রর্মদন রিকার মার্দণ্ড পূরণ কমর।  



 

 

  
"আমরা এখর্ এমর্ এক পরররিরতমত আরে ঘেখামর্ 43টি রাজয আমামদর ভ্রমণ রর্মদন রিকার মার্দণ্ড 
পূরণ কমর। এো সরতযই একো অ্দু্ভত ফল্াফল্, এই কো রবমবচর্া কমর ঘে একসময় রর্উ ইয়মকন র 
সংক্রমমণর হার রেল্ সমবনাচ্চ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘপর্রসল্ভারর্য়া, রর্উ জারসন এবং 
কাইমর্টিকাে ঘেমক রর্উ ইয়কন মক ঘকায়ামররির্ করার ঘকার্ বাস্তব উপায় ঘর্ই। ঘসখামর্ অ্মর্ক 
ইিারমচঞ্জ, ইিারকামর্কির্, এবং মার্ুষ আমে োরা এক জায়গায় বাস কমর এবং অ্র্য জায়গায় 
কাজ কমর। এো অ্েনর্ীরতর উপর মারাত্মক প্রভাব ঘফল্মব, এবং মমর্ রাখমবর্ েখর্ আমরা এই 
জর্স্বািয মহামারীর সামে ল্ড়াই কররে, আমরা অ্েনর্ীরতমক উন্মকু্ত করার জর্যও ল্ড়াই কররে। 
েরদও, রাজযগুরল্র মমযয অ্পররহােন র্য় এমর্ ভ্রমণ েতো সম্ভব এরড়ময় চল্া উরচত।"  
  
সমূ্পণন, হাল্র্াগাদকৃত ভ্রমণ রর্মদন রিকা তারল্কা রর্মচ ঘদওয়া হমল্া:  

• আল্াস্কা  
• অ্যাল্াবামা  
• আরকার্সাস  
• অ্যাররমজার্া  
• কমল্ারাম া  
• ঘ ল্াওয়যার  
• ঘলারর া  
• জরজন য়া  
• গুয়াম  
• আইওয়া  
• আই ামহা  
• ইরল্র্ময়স  
• ইরন্ডয়ার্া  
• কযার্সাস  
• ঘকর্োরক  
• ল্ুইরজয়ার্া  
• ঘমররল্যান্ড  
• রমরিগার্  
• রমমর্ামসাো  
• রমমসৌরর  
• রমরসরসরপ  
• মিার্া  
• র্েন কযামরারল্র্া  
• র্েন  ামকাো  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• রর্উ ঘমরিমকা  



 

 

• ঘর্ভা া  
• ওহাইও  
• ওকল্ামহামা  
• পুময়মতন া ররমকা  
• ঘরা  আইল্যান্ড  
• সাউে কযামরাল্াইর্া  
• সাউে  ামকাো  
• ঘেরর্রস  
• ঘেিাস  
• ইউোহ  
• ভারজন রর্য়া  
• উইসকর্রসর্  
• পরিম ভারজন রর্য়া  
• ওয়াইওরমং  

  
গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকির্ ইরর্রিময়টিভ (Cluster Action Initiative) এর অ্ংি রহমসমব "ঘর  
ঘজার্" এল্াকায় গতকাল্ প্রকারিত পরীোর ফল্াফমল্ আক্রামের হার 2.91 িতাংি ো আমগর 
রদমর্র 3.31 িতাংমির কম রেল্।  
  
"ঘর  ঘজার্" ঘফাকাস এল্াকার মমযয গতকাল্ 3,955 জমর্র পরীোর ফল্াফল্ প্রকারিত হময়মে, 
োর ফমল্ 115 জর্ আক্রাে বা 2.91 িতাংি আক্রামের হার পাওয়া ঘগমে। অ্বরিষ্ট ঘেমে, এই 
"ঘর  ঘজার্" ঘফাকাস এল্াকাগুরল্ গণর্া র্া কমর, 86,585 জমর্র পরীোর ফল্াফল্ ররমপােন  করা 
হময়মে, োমত 1,086 জর্ আক্রাে বা 1.25 িতাংি আক্রামের হার পাওয়া ঘগমে। রামজযর সামরিক 
ইরতবাচক হার 1.32 িতাংি, ঘফাকাস এল্াকা অ্েভুন ক্ত কমর। "ঘর  ঘজার্" ঘফাকাস এল্াকাগুরল্ 
রামজযর জর্সংখযার 2.8 িতাংমির আবাসিল্, রকন্তু গতকাল্ ঘেমে জার্ামর্া সব পরজটিভ ঘকমসর 
9.6 িতাংি এখামর্ই পাওয়া ঘগমে।  
  

ক াকাস কজার্  
9/27-10/3 
% আক্রান্ত  

10/4-
10/10 % 
আক্রান্ত  

10/11 - 
10/17 % 
আক্রান্ত  

আম্বগর বির্ 
(10/18) % 
আক্রান্ত  

গতকাল 
(10/19) % 
আক্রান্ত  

    

ব্রুকরল্র্ ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস 
এল্াকা % আক্রাে  

6.69%  5.86%  5.29%  4.60%  3.45%      

কুইন্স রকউ গাম ন র্ 
রহল্স/ফমরে রহল্স ঘর -
ঘজার্ ঘফাকাস এল্াকা % 

আক্রাে  

3.82%  3.71%  2.58%  1.40%  2.17%      



 

 

কুইন্স ফার রকঅ্যাওময় ঘর -
ঘজার্ ঘফাকাস এল্াকা % 

আক্রাে  
2.33%  2.88%  2.08%  0.93%  1.84%      

রকল্যান্ড % ঘর -ঘজার্ 
ঘফাকাস এল্াকা % আক্রাে  

12.29%  9.77%  4.54%  2.68%  1.99%  
    
    

অ্মরঞ্জ ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস 
এল্াকা % আক্রাে  

24.64%  12.41%  4.62%  1.35%  6.00%      

সকল্ ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস 
এল্াকা % আক্রাে  

6.91%  6.13%  4.42%  3.32%  2.91%      

রাজযবযাপী % ইরতবাচক, 
ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস এল্াকা 

অ্েভুন ক্ত কমর  
1.25%  1.18%  1.16%  1.21%  1.32%      

ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস এল্াকা 
অ্েভুন ক্ত র্া কমর ঘেেবযাপী % 

আক্রাে  
1.02%  1.01%  1.06%  1.13%  1.25%      

  

  
9/27-
10/3  

10/4- 
10/10  

10/11 - 
10/17  

আম্বগর বির্ 
(10/18)  

গতকাল 
(10/19)  

ঘর -ঘজার্ ঘফাকাস এল্াকা ঘেমক আসা 
ঘেমে আক্রামের সংখযা িতাংি  

21.80%  17.60%  11.50%  10.00%  9.60%  

  
আজমকর তেয সংমেমপ রর্মচ তুমল্ যরা হমল্া:  
  

• করাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 942 (+8)  
• সিে ভবতন  হওয়া করাগী - 113  
• হসবপটাল কাউবি - 42  
• ICU সংখ্ো - 194 (-4)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-কত ভবতন র সংখ্ো - 99 (-7)  
• কমাট বডসচাজন  - 78,530 (+88)  
• মৃতুে - 12  
• কমাট মৃতুে -25,672  

  
গভর্নর এোড়াও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে স্বািয রবভাগ (Department of Health, DOH) কাউরি 
এবং িার্ীয় স্বািয রবভামগর সামে অ্ংিীদাররত্ব অ্বযাহত ঘরমখমে র্তুর্ দ্রুত পরীো সাইে খুল্মত 



 

 

এবং ঘপর্রসল্ভারর্য়া সীমাে বরাবর সাদার্ন টিয়ার এবং পরিম রর্উ ইয়কন  কাউরিমত রবদযমার্ 
করমউরর্টি ঘেরেং অ্পির্ প্রসাররত করার জর্য ো সাম্প্ররতক সমময় ঘবমড়মে।  
  
এই সপ্তামহ রবর্ামূমল্য র  ্ োরপ  ঘরজাল্ট পরীোর জর্য জর্সাযারমণর জর্য উন্মুক্ত সাইেগুমল্া রর্মচ 
ঘদওয়া হল্। প্রময়াজর্ অ্র্েুায়ী অ্রতররক্ত সময় এবং অ্বিার্ ঘোগ করা হমব:  
  
োম্বটাকুয়া কাউবি:  
ঘজমসোউর্ ঘেরর্ং িাউন্ডস, 240 Harrison Street, Jamestown, NY 14701  
 ার্কাকন  ঘেরর্ং িাউন্ডস, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048  
সাোৎকার রর্মত, েোক্রমম ঘজমসোউর্,  ার্কামকন র রল্ঙ্ক অ্র্ুসরণ করুর্।  
  
কোটারগাস কাউবি:  
আমল্গরর্ ফায়ার হল্, 1st Street (West Main St), Allegany, NY 14706  
সময়: সকাল্ 9 ো - রবকাল্ 5ো, ঘসামবার-িরর্বার  
অ্যপয়িমমি রর্মত: কযাোরাগাস কাউরির ঘে ঘকার্ বারসন্দা এই রল্ংমক রগময় ঘররজমেির্ করমত 
পামরর্ অ্েবা (716) 938-9119 অ্েবা (716) 938-2265 এই র্ম্বমর কল্ করমত পামরর্  
  
এবলগোবর্ কাউবি:  
ঘবল্মি রবওরসইএস ঘসিার, 5718 County Road 48, Belmont, NY 14813  
করমউরর্টি পরীো মঙ্গল্বার ঘেমক িরর্বার সকাল্ 11ো ঘেমক রবকাল্ 3ো পেনে  
অ্যপয়িমমি রর্মত: (585) 268-9250, পরীোর জর্য একটি অ্যপয়িমমি সময়সচূী করমত #4 
চাপুর্  
  
ররভারওয়াক প্লাজা, 121 Bolivar Road, Wellsville, NY 14895  
পরীোর রদর্/সময়: মঙ্গল্বার - শুক্রবার 10/20-10/23: সকাল্ 11:00ো ঘেমক রবকাল্ 3:00 
ো  
অ্যপয়িমমি রর্মত: (585) 268-9250, পরীোর জর্য একটি অ্যপয়িমমি রির উল্ করার জর্য 
#4 চাপরু্  
  
কচমুং কাউবি:  
ওয়ারিংের্ প্রােরমক রবদযাল্য় (এল্রমরা সু্কল্ ঘজল্া প্রিাসর্ ভবর্)  
430 Washington Ave, Elmira 14901  
বরযনত পরীো শুরু হমে: মঙ্গল্বার 10/20 - 10/24; সময়: সকাল্ 9 ো - রবকাল্ 5 ো 
অ্যপয়িমমি রর্মত, এই রল্ংকটি অ্র্ুসরণ করুর্।  
  
েুম্বির্ কাউবি:  
ঘবয়ারোউর্ ঘরা  অ্যাল্াময়ন্স চাচন , 21 Beartown Rd., Painted Post, NY 14870  
পরীো ঘসামবার - শুক্রবার (পররবতন র্িীল্ সময়)  

https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=1300021
https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=1300020
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8ebfb019-d29b4678-8ebd492c-0cc47a6d17e0-94668151e7d531c2&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=http%3A%2F%2Fwww.cattco.org%2Fcovid-19-test
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d43e7ee3-881a8882-d43c87d6-0cc47a6d17e0-e4cbcf90f93b609e&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=https%3A%2F%2Fwww.chemungcountyny.gov%2Fcovid_testing%2Findex.php


 

 

একটি অ্যপয়িমমি করমত, এই রল্ঙ্কটি অ্র্ুসরণ করুর্।  
  
টিওগা কাউবি:  
রভমল্জ োউর্ হল্, 32 Ithaca St, Waverly 14892 H  
বুযবার 12-6, বৃহস্পরতবার এবং শুক্রবার 10-6  
একটি অ্যপয়িমমি করমত, এই রল্ংকটি অ্র্ুসরণ করুর্।  
  
গত রতর্ রদর্ যমর প্ররতমবদমর্ প্ররতটি অ্ঞ্চমল্র পরীোয় আক্রামের ফল্াফমল্র িতাংি রর্মচ রময়মে:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  কসামিার  
Capital Region  0.9%  1.1%  0.8%  

Central New York  1.2%  1.1%  2.1%  
Finger Lakes  1.3%  1.5%  1.4%  
Long Island  1.1%  1.0%  0.9%  
Mid-Hudson  1.4%  1.4%  1.7%  

Mohawk Valley  0.3%  0.3%  0.4%  
New York City  1.1%  1.3%  1.3%  
North Country  0.7%  1.3%  1.3%  
Southern Tier  0.9%  1.2%  1.8%  

Western New York  1.6%  0.9%  1.2%  
  
গত রতর্ রদমর্ প্ররতটি অ্ঞ্চমল্র পরীোয় আক্রােমদর ফল্াফমল্র িতাংি রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  েবর্িার  রবিিার  কসামিার  
Bronx  1.5%  1.2%  0.9%  
Brooklyn  1.5%  1.5%  1.8%  
Manhattan  0.6%  0.8%  1.0%  
Queens  0.9%  1.6%  1.4%  

Staten Island  1.4%  1.3%  1.5%  
  
ঘমাে 486,480 জর্ বযরক্ত োরা ভাইরামসর পরীোয় আক্রাে রর্রিত হর্, তামদর ঘভৌগরল্ক রবিদ 
রববরণ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  কমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,436  9  
Allegany  220  8  

https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=10100080
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=99edfe25-c5c90844-99ef0710-0cc47a6d17e0-c9498956006b8725&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=https%3A%2F%2Fwww.tiogacountyny.com%2Fdepartments%2Fpublic-health%2F


 

 

Broome  3,003  76  
Cattaraugus  417  11  
Cayuga  302  8  

Chautauqua  805  6  
Chemung  1,332  40  
Chenango  331  1  
Clinton  215  16  
Columbia  657  6  
Cortland  436  20  
Delaware  159  0  
Dutchess  5,355  15  
Erie  12,513  45  
Essex  194  0  
Franklin  77  0  
Fulton  360  1  
Genesee  371  0  
Greene  477  3  
Hamilton  16  0  
Herkimer  371  1  
Jefferson  192  1  
Lewis  57  1  

Livingston  250  7  
Madison  537  1  
Monroe  6,798  54  

Montgomery  256  1  
Nassau  48,731  74  
Niagara  1,968  7  
NYC  2,55,207  436  
Oneida  2,599  5  

Onondaga  5,052  31  
Ontario  598  12  
Orange  13,218  36  
Orleans  368  5  
Oswego  594  7  
Otsego  368  1  
Putnam  1,752  13  



 

 

Rensselaer  1,040  6  
Rockland  17,269  62  
Saratoga  1,219  6  

Schenectady  1,510  3  
Schoharie  101  1  
Schuyler  100  7  
Seneca  128  0  

St. Lawrence  368  5  
Steuben  884  11  
Suffolk  48,121  41  
Sullivan  1,682  2  
Tioga  459  11  

Tompkins  556  8  
Ulster  2,419  4  
Warren  439  1  

Washington  326  0  
Wayne  386  3  

Westchester  39,616  68  
Wyoming  167  0  
Yates  98  4  

  
গতকাল্ রর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 12 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল্ ঘমাে সংখযা 
এমস দাাঁরড়ময়মে 25,672 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোয়ী এক ঘভৌগরল্ক রবিদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ু ায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Allegany  1  
Bronx  1  
Broome  2  
Dutchess  1  
Erie  2  
Kings  2  

Richmond  1  
Schuyler  1  
Suffolk  1  
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