
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেে হে স্পে বিপ স্টকাম্বে রাষ্ট্রীয় বর্ম্বেন বেকা সরাসবর প্রম্বয়াগ করম্বি  

  
হে স্পে সহ 20টি বিপ স্টকাে এলাকায় - ব্রুকবলর্, কুইন্স এিং রকলোন্ড এিং অম্বরঞ্জ কাউবিম্বি - 

4.8 েিাংে ইবিিাচক হার আম্বে  
  

হে স্পে বিপ স্টকাে িাম্বে রািেিোপী ইবিিাচকিা 0.91 েিাংে; হে স্পে ZIP স্টকাে অন্তভুন ক্ত 
কম্বর িা হয় 1.10 েিাংে  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 14 িম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেে বলকার অম্ব াবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 785 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 

পার্ স্টে 4 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্। শীর্ন 20টি রজপ স্টকামে স্টেসব এলাকাে 
সাম্প্ররিক প্রাদভুন াব স্টদখা স্টগমে - ব্রুকরলর্, কুইন্স এবং রকলযান্ড এবং অ্মরঞ্জ কাউরিমি - 
5,392টি পরীক্ষা করা হমেমে, োর ফমল 261টি ইরিবাচক বা 4.8 শিাংশ ইরিবাচক হার স্টদখা 
রগমেমে। রামজযর অ্বরশষ্ট, 104,937টি পরীক্ষাে 961 ইরিবাচক বা 0.91 শিাংশ ইরিবাচক হার 
রেল।  
  
"স্থার্ীে সরকার এই হে স্পে রজপ স্টকােগুরলমি বলবিকরমের কাজ কােনকরভামব কমররর্। 
আগামীকাল স্টেমক রাজয আক্রমোত্মকভামব এই কাজ করমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা 
পার্শালা এবং স্টরেুমরমির স্টক্ষমে স্টদমখরে, েখর্ রাজয বলবৎকরে কােনক্রম শুরু কমর, িখর্ 
অ্র্ুবিীিা বযাপকভামব বৃরি স্টপমেরেল। েরদও, রাষ্ট্র প্ররিটি এখরিোমরর জর্য কােনকর বলবিকরে 
পদমক্ষপ গ্রহে করমি পামর র্া এবং েরদ স্টকার্ স্থার্ীে এখরিোর লঙ্ঘর্কারী সংস্থার রবরুমি 
কােনকর বলবিকরে র্া কমর বা র্া করমি পামর, িাহমল রাষ্ট্রমক অ্বরহি করুর্ এবং আমরা হে 
স্পমে সমস্ত বযবসারেক কােনকলাপ বন্ধ কমর স্টদব স্টেখামর্ স্থার্ীে সরকারগুমলা বলবিকরে করমি 
পামর র্া।  



 

 

  
"আরম সু্কমল পরীক্ষার অ্ভাব রর্মে রচরিি," গভর্নর কুওম্বমা আম্বরা িম্বলর্। "েরদ ওই সব এলাকার 
সু্কলগুমলা অ্রবলমে পরীক্ষা র্া কমর, িাহমল রাজয অ্রবলমে স্টসগুমলা বন্ধ কমর স্টদমব। আমরা সবাই 
চাই সু্কলগুমলা আবার স্টখালা স্টহাক েরদ িারা রর্রাপমদ পুর্রাে খুলমি পামর। আরম এই রামজযর 
অ্রভভাবকমদর আশ্বস্ত কমররে স্টে আরম আমার সিার্মক এমর্ স্টকার্ সু্কমল পাঠাব র্া ো আরম 
রর্রাপদ বমল রর্রিি র্ই। পরীক্ষা োডা আমরা অ্রভভাবক এবং রশক্ষকমদর ঐ সু্কমলর রর্রাপত্তা 
সম্পমকন  রর্রিি করমি পারর র্া।"  
  
গভর্নর এোডাও স্ট ার্ো কমরর্ স্টে রর্উ ইেকন  স্টেে হে স্পে রজপ স্টকামের মমযয সরাসরর রাষ্ট্রীে 
রর্মদন রশকা বলবৎ করার জর্য কমী স্টমািামের্ করমব। বলবৎকরে ইমিামমযয শুরু হমেমে এবং এই 
সপ্তামহ বৃরি পামব। র্িুর্ এই প্রমচষ্টাটি স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) 
এবং রাজয পুরলশ োস্ক স্টফামসনর উপর মমেল করা হমেমে ো রর্উ ইেকন  রসটি এবং লং আইলযামন্ডর 
পার্শালা এবং স্টরেুমরমি রাষ্ট্রীে রর্মদন রশকা বলবৎ করমে। স্টে সব স্থার্ীে বযবসা এই আইর্ লঙ্ঘর্ 
কমর, িামদরমক জররমার্া এবং বন্ধ কমর স্টদওো হমি পামর।  
  
স্টেসব এলাকামি হে স্পে, ক্লাোর পরররস্থরি আমে স্টসখামর্ রর্উ ইেকন  স্টেে রবমশর্ মমর্ামোগ রদমে 
ক্লাোর ট্র্যাক কমর োমে। সাম্প্ররিক প্রাদভুন াব সহ কাউরির শীর্ন 20টি রজপ স্টকামের মমযয - 
ব্রুকরলর্, কুইন্স এবং রকলযান্ড এবং অ্মরঞ্জ কাউরিমি - ইরিবাচক পরীক্ষার গড হার 4.8 
শিাংশ। রর্উ ইেকন  স্টেমের অ্বরশষ্ট অ্ংমশর জর্য ইরিবাচক পরীক্ষার হার, এই 20টি রজপ স্টকাে 
গের্া র্া কমর, হল 0.91 শিাংশ। এই 20টি রজপ স্টকাে গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমের সব 
ইরিবাচক স্টকমসর 21 শিাংশ রেল, রকন্তু রামষ্ট্রর জর্সংখযার মাে 6.7 শিাংশ রেল।  
  
হে স্পে সম্প্রদামের এলাকা, প্রযার্ি ব্রুকরলর্, কুইন্স, রকলযান্ড, এবং অ্মরঞ্জ, দ্রুি পরীক্ষা 
স্টমরশমর্র প্রাপযিা সহ স্টফাকাস পরীক্ষা প্রমচষ্টার আওিাযীর্ হওো অ্বযাহি োকমব। এই 
কাউরিগুমলামি গি সাি রদমর্ সমবনাচ্চ ইরিবাচকিার জর্য শীর্ন 20টি রজপ স্টকাে রর্মচ পাওো 
োমব:  
  

কাউবি  বিপ  
% ইবিিাচক 
হার - 10/3  

% ইবিিাচক 
হার - 10/2  

% ইবিিাচক - 
3 বেম্বর্র গড়  

% ইবিিাচক - 
7 বেম্বর্র গড়  

% ইবিিাচক - 
14 বেম্বর্র গড়  

Orange  10950  13.7%  27.6%  21.2%  18.4%  17.3%  
Rockland  10952  15.1%  9.5%  11.2%  13.5%  12.8%  
Rockland  10977  8.6%  11.6%  11.4%  13.1%  11.8%  
Kings  11223  11.3%  9.0%  9.4%  7.9%  7.0%  

Rockland  10901  6.1%  5.1%  7.1%  7.5%  6.1%  
Kings  11230  8.7%  6.5%  6.7%  6.6%  5.8%  
Kings  11210  6.7%  5.5%  5.4%  5.7%  4.9%  
Kings  11219  3.9%  4.0%  5.0%  5.1%  5.3%  



 

 

Queens  11367  3.8%  4.1%  5.9%  4.6%  4.0%  
Kings  11204  3.5%  3.4%  3.9%  4.2%  4.6%  
Kings  11229  3.0%  5.4%  4.3%  4.2%  3.9%  
Orange  12550  7.2%  5.0%  5.0%  3.5%  2.5%  
Queens  11691  2.4%  3.0%  3.2%  3.5%  2.7%  
Queens  11374  1.7%  2.9%  3.0%  3.2%  3.0%  
Kings  11218  4.6%  2.6%  3.1%  2.9%  2.6%  
Kings  11235  3.4%  2.3%  2.5%  2.7%  2.4%  
Kings  11234  2.5%  2.3%  2.1%  2.3%  2.1%  
Queens  11432  3.2%  0.6%  2.3%  2.1%  1.8%  
Kings  11211  3.2%  1.7%  2.3%  2.1%  1.7%  
Queens  11375  1.0%  2.0%  1.7%  1.9%  1.4%  

  
গিকাল স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযামন্ডর 785 টি প্ররিষ্ঠার্ পররদশনর্ 
কমর এবং স্টদমখ স্টে 4 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মদনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পেনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরি অ্র্ুোেী রবশদ রববরে রর্মচ স্টদওো হমলা:  
  

• ব্রুকবলর্ - 2  
• র্াসাউ - 2  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 618 (-29)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 72  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 36  
• ICU এর সংখো - 138 (-11)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 67 (-3)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 77,090 (+86)  
• মৃিুে - 14  
• স্টমাে মৃিুে - 25,519  

  
গি রির্ রদমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে পরজটিভ ফলাফমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.9%  0.8%  0.8%  



 

 

Central New York  0.7%  0.8%  0.8%  
Finger Lakes  1.0%  0.6%  0.6%  
Long Island  1.3%  1.2%  0.9%  
Mid-Hudson  2.6%  2.3%  1.4%  

Mohawk Valley  0.4%  0.3%  0.4%  
New York City  1.4%  1.4%  1.4%  
North Country  0.2%  0.3%  0.3%  
Southern Tier  1.0%  1.5%  1.1%  

Western New York  1.2%  1.1%  1.1%  
  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রািমদর ফলাফমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Bronx  1.0%  1.0%  1.0%  
Brooklyn  1.9%  2.3%  2.4%  
Manhattan  0.7%  0.7%  0.7%  
Queens  1.7%  1.2%  1.3%  

Staten Island  1.5%  1.4%  1.1%  
  
স্টমাে 464,582 জর্ বযরি োরা ভাইরামসর পরীক্ষাে পরজটিভ ফল লাভ কমরর্, িামদর স্টভৌগরলক 
রবশদ রববরে রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,190  15  
Allegany  124  0  
Broome  1,947  51  

Cattaraugus  303  1  
Cayuga  231  3  

Chautauqua  629  18  
Chemung  721  70  
Chenango  261  2  
Clinton  166  1  
Columbia  608  3  
Cortland  223  18  
Delaware  141  1  



 

 

Dutchess  5,179  10  
Erie  11,767  70  
Essex  170  0  
Franklin  70  2  
Fulton  347  2  
Genesee  344  2  
Greene  347  7  
Hamilton  15  0  
Herkimer  346  2  
Jefferson  176  0  
Lewis  51  0  

Livingston  211  1  
Madison  503  0  
Monroe  6,206  20  

Montgomery  238  1  
Nassau  47,246  79  
Niagara  1,828  15  
NYC  246,417  532  
Oneida  2,478  10  

Onondaga  4,537  9  
Ontario  489  3  
Orange  12,394  34  
Orleans  337  0  
Oswego  521  3  
Otsego  346  2  
Putnam  1,650  4  

Rensselaer  944  7  
Rockland  16,016  43  
Saratoga  1,095  5  

Schenectady  1,429  4  
Schoharie  86  0  
Schuyler  51  2  
Seneca  110  0  

St. Lawrence  335  2  



 

 

Steuben  534  14  
Suffolk  46,842  72  
Sullivan  1,615  1  
Tioga  274  10  

Tompkins  445  7  
Ulster  2,315  12  
Warren  413  6  

Washington  307  0  
Wayne  332  0  

Westchester  38,475  44  
Wyoming  141  1  
Yates  66  1  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমে 14 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর ফমল স্টমাে এমস 
দাাঁরডমেমে 25,519 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোেী একটি স্টভৌগরলক রবশদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Chemung  1  
Erie  3  

Nassau  1  
Oneida  1  
Queens  3  

Schenectady  1  
Steuben  3  

Westchester  1  
  

###  
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