
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
আগামীকাল স্টেম্বক শুরু কম্বর বর্উ ইয়কন  বসটি কিতন ক বিবিি হে স্পে বিপ স্টকাডগুবলর সু্কলগুবলম্বক 

সেরীম্বর বেক্ষা প্রোর্ সামবয়কভম্বি িন্ধ করার বর্ম্বেন ে স্টের্  
  

ধমীয় সমাম্বিে বর্ম্বয় আম্বলাির্ার ির্ে ব্রুকবলর্, কুইন্স এিং রকলোন্ড, অম্বরঞ্জ এিং র্াসাউ 
কাউবিম্বি সম্প্রোম্বয়র সাম্বে গভর্নর স্টেখা করম্বির্  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেে রািেিোবপ হে স্পে ক্লাোম্বর এর্ম্ব াসনম্বমি িত্ত্বািধার্ করম্বি  

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

5.5 েিাংে ইবিিািক হার আম্বে  
  

হেস্পে বিপ স্টকাড িাে বেম্বয় রািেিোপী ইবিিািকিা 1.01 েিাংে; হেস্পে ZIP স্টকাড অন্তভুন ক্ত 
কম্বর িা হয় 1.22 েিাংে  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 8 িম্বর্র মতিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেে বলকার অম্বোবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 587 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 

পার্ স্টে 0 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ িলবেল র্া  
  

গভর্নর এনু্ড্র এম কুয ়োযম়ো আজ সিওসভড-১৯ মহ়োম়োরীর িম  র়োযের অগ্রগসি িম্পযকন  সর্উ 
ই কন ব়োিীযের আপযডট কযরযের্ এবং আগ়োমীক়োল থেযক ি়োমস কভ়োযব শুরু হযি য়োও ়ো সু্কলগুসলযক 
সর্যেনশ সেয যের্। গভর্নর উযেখ কযরযের্ থয সর্উ ই কন  থেযটর ওই িব সু্কযল সিওসভড-১৯ এর 
হুমসক িম্পযকন  আযর়ো িেয প্রয ়োজর্। গভর্নর কুয ়োযম়ো এে়োড়োও থ ়োষণ়ো কযরযের্ থয ধমী  িম়োযবযশ 
ভ়োষণ থেব়োর জর্য সিসর্ ব্রুকসলর্, কুইন্স এবং রকলয়োন্ড, অযরঞ্জ এবং র়্োি়োউ ক়োউসির িম্প্রে়োয র 
ি়োযে ি়োক্ষ়োৎ করযবর্। সর্উ ই কন  থেট র়োজযবয়োপী হট স্পট ক্ল়োে়োযর বল প্রয ়োযগর িত্ত্ব়োবধ়োর্ 
করযব। গভর্নর এে়োড়োও থ ়োষণ়ো কযরর্ থয সর্উ ই কন  থেট হট স্পট সজপ থক়োযডর মযধয ির়োিসর 
র়োেী  সর্যেন সশক়ো বলবৎ কর়োর জর্য কমী থম়োি়োয র্ করযব। সর্উ ই কন  থেট আক্র়োন্ত সজপ 
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থক়োযডর িেয পযন়োযল়োচর়্ো করযব, সু্কযলর আযর়ো িেয িংগ্রহ করযব এবং সু্কলপরু্র়ো  থখ়োল়োর ম়োর্েণ্ড 
সর্ধন়োরণ করযব।  
  
শীষন 20টি সজপ থক়োযড থয িব এল়োক়ো  ি়োম্প্রসিক প্র়োেভুন ়োব থেখ়ো থগযে - ব্রুকসলর্, কুইন্স এবং 
রকলয়োন্ড এবং অযরঞ্জ ক়োউসিযি - 3,473টি পরীক্ষ়ো কর়ো হয যে, য়োর ফযল 193টি ইসিব়োচক ব়ো 
5.5 শি়োংশ ইসিব়োচকি়োর হ়োর থেখ়ো সগয যে। র়োযজযর অবসশষ্ট অংযশ, 72,931টি পরীক্ষ়ো  740টি 
ইসিব়োচক ব়ো 1.01 শি়োংশ ইসিব়োচক হ়োর প়োও ়ো য়ো ।  
  
"আম়োর এক র্ম্বর উযেগ িব িম  সু্কল সেল। আসম এই র়োযজযর অসভভ়োবকযের বযলসে, আসম 
আপর়্োর িন্ত়োর্যক এমর্ থক়োর্ সু্কযল প়োঠ়োযি থেব র়্ো থযখ়োযর্ আসম আম়োর িন্ত়োর্যক প়োঠ়োযব়ো র়্ো। 
আর এই বয়োপ়োযর থি়োম়োর ক়োযে আম়োর বযসিগি প্রসিশ্রুসি রইযল়ো," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যসে 
আপর়্োযক পরীক্ষ়োযক অগ্র়োসধক়োর সেযি হ , ি়োহযল আপর়্োযক প্রেযম এই সু্কলগুসলযি থযযি হযব ক়োরণ 
আপসর্ জ়োযর্র্ থয থিগুসল হট স্পট ক্ল়োে়োযর আযে, ি়োই আমর়ো এখযর়্ো হট স্পট ক্ল়োে়োযর ে়োক়ো 
সকেু সু্কল এখযর়্ো পরীক্ষ়ো কসরসর্। েুুঃখ প়োও ়োর থচয  সর্র়োপে হও ়ো ভ়োযল়ো। আসম আম়োর িন্ত়োর্যক 
এমর্ একটি হট স্পট ক্ল়োে়োযর ে়োক়ো সু্কযল প়োঠ়োযব়ো র়্ো য়ো পরীক্ষ়ো কর়ো হ সর্ এবং থযখ়োযর্ আম়োর 
ক়োযে প্রম়োণ সেল র়্ো থয সু্কযল িংক্রমযণর হ়োর কম সেল। আসম আম়োর ব়োচ্চ়োযক প়োঠ়োি়োম র়্ো। 
আসম সর্উ ই কন  সিটির থক়োর্ পসরব়োরযক ি়োযের িন্ত়োর্যক এমর্ থক়োর্ সু্কযল প়োঠ়োযর়্োর িপু়োসরশ ব়ো 
অর্ুমসি থেব র়্ো থযখ়োযর্ আসম আম়োর িন্ত়োর্যক প়োঠ়োযব়ো র়্ো। আমর়ো আগ়োমীক়োল ওই িব এল়োক়োর 
সু্কল বন্ধ কযর থেযব়ো।"  
  
থযিব এল়োক়োযি হট স্পট, ক্ল়োে়োর পসরসিসি আযে থিখ়োযর্ সর্উ ই কন  থেট সবযশষ মযর়্োযয়োগ সেয  
ক্ল়োে়োর ট্র্য়োক কযর য়োযে। ি়োম্প্রসিক প্র়োেভুন ়োব িহ ক়োউসির শীষন 20টি সজপ থক়োযডর মযধয - 
ব্রুকসলর্, কুইন্স এবং রকলয়োন্ড এবং অযরঞ্জ ক়োউসিযি - ইসিব়োচক পরীক্ষ়োর গড হ়োর 5.5 
শি়োংশ। সর্উ ই কন  থেযটর অবসশষ্ট অংযশর জর্য ইসিব়োচক পরীক্ষ়োর হ়োর, এই 20টি সজপ থক়োড 
গণর়্ো র়্ো কযর, হল 1.01 শি়োংশ। এই 20টি সজপ থক়োড গিক়োল সর্উ ই কন  থেযটর িব 
ইসিব়োচক থকযির 21 শি়োংশ সেল, সকন্তু র়োযের জর্িংখয়োর ম়োত্র 6.7 শি়োংশ সেল।  
  
সর্উ ই কন  থেট হট স্পট িম্প্রে়োয র এল়োক়োগুসলযি থকন্দ্রীভূি পরীক্ষ়ো পসরচ়োলর়্ো করযে, প্রধ়োর্ি 
ব্রুকসলর্, কুইন্স, এবং রকলয়োন্ড এবং অযরঞ্জ ক়োউসিযি। র়োজয ওই িব িম্প্রে়োয  দ্রুি থটসেং 
থমসশর্ও থম়োি়োয র্ করযে। এই ক়োউসিগুসলযি িযবন়োচ্চ ইসিব়োচকি়োর শীষন 20টি সজপ থক়োড সর্যচ 
উপলভয:  
  

কাউবি  বিপ  
% ইবিিািক 
হার - 10/4  

% ইবিিািক 
হার - 10/3  

% ইবিিািক - 
3 বেম্বর্র গড়  

% ইবিিািক - 
7 বেম্বর্র গড়  

% ইবিিািক - 
14 বেম্বর্র গড়  

Orange  10950  12.2%  13.7%  21.3%  17.6%  17.2%  
Rockland  10952  17.9%  15.1%  11.7%  12.8%  13.0%  
Rockland  10977  15.7%  8.6%  11.8%  12.1%  12.1%  



 

 

Kings  11223  5.1%  11.3%  9.0%  8.0%  7.1%  
Rockland  10901  4.8%  6.1%  5.4%  6.8%  6.1%  
Kings  11230  9.3%  8.7%  7.7%  6.7%  6.1%  
Kings  11210  7.0%  6.7%  6.2%  5.3%  5.1%  
Kings  11219  6.3%  3.9%  4.4%  4.6%  5.4%  
Kings  11229  6.8%  3.0%  4.9%  4.5%  4.1%  
Kings  11204  10.7%  3.5%  5.2%  4.4%  5.1%  
Queens  11367  3.9%  3.8%  4.0%  4.3%  4.1%  
Orange  12550  5.9%  7.2%  6.0%  3.8%  2.7%  
Queens  11691  2.2%  2.4%  2.7%  3.4%  2.8%  
Queens  11374  1.8%  1.7%  2.2%  3.0%  3.0%  
Kings  11218  2.7%  4.6%  3.2%  2.9%  2.6%  
Kings  11235  2.8%  3.4%  2.8%  2.8%  2.5%  
Kings  11234  4.3%  2.5%  2.8%  2.5%  2.1%  
Queens  11432  2.8%  3.2%  2.2%  2.1%  1.8%  
Kings  11211  1.1%  3.2%  2.0%  1.9%  1.7%  
Kings  11209  1.9%  2.5%  1.7%  1.8%  1.6%  

  
গিক়োল থেট সলক়োর অেসরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং থেট পুসলশ ট়োস্ক থফ়োিন 
(State Police Task Force) সর্উ ই কন  সিটি ও লং আইলয়োযন্ডর 587 টি প্রসিষ্ঠ়োর্ পসরেশনর্ 
কযর এবং থেযখ থয 0 টি প্রসিষ্ঠ়োর্ থেযটর সর্যেনশর়্ো থমযর্ চলযে র়্ো।  
  
আজযকর িেয িংযক্ষযপ সর্যচ িুযল ধর়ো হযল়ো:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 636 (+18)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 72  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 36  
• ICU এর সংখো - 149 (+11)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 70 (+3)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 77,141 (+51)  
• মতিুে - 8  
• স্টমাে মতিুে - 25,527  

  
গি সির্ সেযর্ জ়োর়্োযর়্ো প্রসিটি অঞ্চযলর পরীক্ষ়ো  পসজটিভ ফল়োফযলর শি়োংশ সর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  



 

 

Capital Region  0.8%  0.8%  0.7%  
Central New York  0.8%  0.8%  0.8%  
Finger Lakes  0.6%  0.6%  1.0%  
Long Island  1.2%  0.9%  0.9%  
Mid-Hudson  2.3%  1.4%  1.9%  

Mohawk Valley  0.3%  0.4%  0.5%  
New York City  1.4%  1.4%  1.5%  
North Country  0.3%  0.3%  0.8%  
Southern Tier  1.5%  1.1%  0.7%  

Western New York  1.1%  1.1%  1.2%  
  
গি সির্ সেযর্ প্রসিটি অঞ্চযলর পরীক্ষ়ো  আক্র়োন্তযের ফল়োফযলর শি়োংশ সর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  1.0%  1.0%  1.4%  
Brooklyn  2.3%  2.4%  2.5%  
Manhattan  0.7%  0.7%  0.7%  
Queens  1.2%  1.3%  1.6%  

Staten Island  1.4%  1.1%  1.1%  
  
থম়োট 465,515 জর্ বযসি য়োর়ো ভ়োইর়োযির পরীক্ষ়ো  পসজটিভ ফল ল়োভ কযরর্, ি়োযের থভৌগসলক 
সবশে সববরণ সর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,201  11  
Allegany  125  1  
Broome  1,974  27  

Cattaraugus  307  4  
Cayuga  231  0  

Chautauqua  632  3  
Chemung  747  26  
Chenango  262  1  
Clinton  170  4  
Columbia  608  0  
Cortland  223  0  



 

 

Delaware  141  0  
Dutchess  5,187  8  
Erie  11,798  31  
Essex  171  1  
Franklin  70  0  
Fulton  348  1  
Genesee  346  2  
Greene  348  1  
Hamilton  15  0  
Herkimer  348  2  
Jefferson  176  0  
Lewis  53  2  

Livingston  211  0  
Madison  503  0  
Monroe  6,220  14  

Montgomery  238  0  
Nassau  47,302  56  
Niagara  1,834  6  
NYC  246,885  468  
Oneida  2,480  2  

Onondaga  4,556  19  
Ontario  491  2  
Orange  12,438  44  
Orleans  337  0  
Oswego  523  2  
Otsego  347  1  
Putnam  1,652  2  

Rensselaer  945  1  
Rockland  16,071  55  
Saratoga  1,100  5  

Schenectady  1,429  0  
Schoharie  87  1  
Schuyler  57  6  
Seneca  111  1  



 

 

St. Lawrence  336  1  
Steuben  540  6  
Suffolk  46,891  49  
Sullivan  1,616  1  
Tioga  278  4  

Tompkins  451  6  
Ulster  2,324  9  
Warren  416  3  

Washington  307  0  
Wayne  335  3  

Westchester  38,515  40  
Wyoming  142  1  
Yates  66  0  

  
গিক়োল সর্উ ই কন  থেযট COVID-19 এর ক়োরযণ 8 জযর্র মৃিুয হয যে, য়োর ফযল থম়োট এযি 
ে়োাঁসডয যে 25,527 জযর্। বিব়োযির ক়োউসি অর্ুয়ো ী একটি থভৌগসলক সবশে বয়োখয়ো সর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মতিুে  
কাউবি  র্িুর্ মতিুে  
Broome  1  

Cattaraugus  1  
Dutchess  2  
Erie  1  
Kings  1  
Queens  1  
Richmond  1  

  
###  
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