
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
স্ট ৌবিক সংিাে প্রোর্ কম্বরর্  

  
স্টেেিোপী আক্রাম্বের হার 1.25 েিাংে  

  
হে স্পে এলাকায় পরীক্ষায় আক্রাম্বের হার 4.84 েিাংে; স্টরড স্ট ার্ স্ট াকাস এলাকা ছাড়া বর্উ 

ইয়কন  স্টেম্বে আক্রাে 1.14 েিাংে অেভুন ি  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19 এর কারম্বে 10  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বছ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক সবনমেষ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্। গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকের্ ইরর্রেমেটিভ 
(Cluster Action Initiative) এর অ্ংে রহমসমব অ্ন্তভুন ক্ত "স্টরড স্টজার্ (Red Zone)" স্ট াকাস 
অ্ঞ্চলগুরলমি, গিকাল ররম ােন  করা  রীক্ষার  লা মল আক্রামন্তর হার 4.84 েিাংে - যা আমগর 
রদর্ স্টেমক অ্ ররবরিন ি রমেমে।  
  
"রর্উ ইেমকন র সংখ্যা এখ্মর্া রিরিেীল, যরদও মুরিমমে ক্লাোর সমেও আমরা স্টমাকামবলা কররে। 
আমরা এই ক্লাোরগুরলমক যামি করমউরর্টিমি েরিমে র্া যাে িা রর্রিি করার জর্য আমামদর 
লক্ষযযুক্ত  দ্ধরির মাধ্যমম সমাধ্ার্ কররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "যখ্র্ আমরা েরৎকামলর মধ্য 
রদমে যারি এবং েীিকামল সারা স্টদমে আক্রান্ত বািমে, িখ্র্ আমামদর অ্গ্রগরি বজাে রাখ্মি 
সকল রর্উ ইেকন বাসীর কাজ করমি হমব। আমরা বসমন্ত স্টযখ্ামর্ রেলাম স্টসখ্ামর্ র রেমে যাওোর 
ঝুুঁ রক রর্মি  ারমবা র্া। আমামদর অ্গ্রগরিমি রর্উ ইেকন বাসীমদর ধ্র্যবাদ, যারা এই উ লমক্ষ উমে 
এমসমে এবং অ্র্য স্টকার্ সম্প্রদামের মি একরিি হমেমে। িমব আমামদর এটি চারলমে স্টযমি হমব - 
আমামদর সবাইমক অ্বেযই আমামদর হাি ধ্ুমি োকমি হমব, আমামদর মাস্ক  রা ও সামারজকভামব 
দরূত্ব বজাে রাখ্মি হমব। এো এমক অ্ মরর প্ররি যত্নবার্ হওো এবং রর্উ ইেকন  েরক্তোলী হওো, 
যার মামর্ হমি ভামলাবাসা।"  
  
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকার মমধ্য গিকাল 4,133 জমর্র  রীক্ষার  লা ল প্রকারেি হমেমে, 
যার  মল 200 জর্ আক্রান্ত বা 4.84 েিাংে আক্রামন্তর হার  াওো স্টগমে। অ্বরেি স্টেমে, এই 
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাগুরল গণর্া র্া কমর, 131,906 জমর্র  রীক্ষার  লা ল ররম ােন  করা 
হমেমে, যামি 1,507 জর্ আক্রান্ত বা 1.14 েিাংে আক্রামন্তর হার  াওো স্টগমে। স্ট াকাস 



 

 

এলাকাগুরল অ্ন্তভুন ক্তসহ স্টেমের সামরগ্রক আক্রামন্তর হার 1.25 েিাংে। "স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস 
এলাকাে রামজযর জর্সংখ্যার 2.8 েিাংে বাস কমর, রকন্তু গিকাল স্টেমে আক্রামন্তর সংখ্যা 11.7 
েিাংে এখ্ার্ স্টেমক  াওো স্টগমে এবং এই সপ্তামহ রামজয ররম ােন  করা সকল আক্রামন্তর সংখ্যা 11.9 
েিাংে এখ্ার্ স্টেমক এমসমে।  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
9/27-10/3 
% আক্রাে  

10/4-
10/10 % 
আক্রাে  

সাপ্তাবহক 
িাবরখ (10/11 
- 10/15) % 
আক্রাে  

আম্বগর বের্ 
(10/14) % 
আক্রাে  

গিকাল 
(10/15) % 
আক্রাে  

ব্রুকরলর্ স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
6.69%  5.86%  5.47%  4.75%  5.47%  

কুইন্স % স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
2.97%  3.36%  2.50%  2.15%  2.03%  

রকলযান্ড % স্টরড-
স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 

% আক্রান্ত  
12.29%  9.77%  5.08%  8.40%  11.26%  

অ্মরঞ্জ স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
24.64%  12.41%  5.90%  7.95%  3.10%  

সকল স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
6.91%  6.13%  4.76%  4.84%  4.84%  

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
অ্ঞ্চলগুরলর সামে 

অ্ন্তভুন রক্তসহ স্টেেবযা ী 
% আক্রান্ত  

1.25%  1.18%  1.19%  1.09%  1.25%  

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা অ্ন্তভুন ক্ত র্া 
কমর স্টেেবযা ী % 

আক্রান্ত  

1.02%  1.01%  1.08%  0.99%  1.14%  

  

  
9/27-10/3 
এর সপ্তাহ  

10/4 - 10/10 
এর সপ্তাহ  

সপ্তাহ স্টেম্বক 
িাবরখ  

(10/11 - 
10/15)  

আম্বগর বের্ 
(10/14)  

গিকাল 
(10/15)  



 

 

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
স্টেমক আসা স্টেমে আক্রামন্তর 

সংখ্যা েিাংে  
21.8%  17.6%  11.9%  11.5%  11.7%  

              
  
আজমকর িেয সংমক্ষম  রর্মচ িুমল ধ্রা হমলা:  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 918 (+21)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 143  
• হসবপোল কাউবি - 42  
• ICU সংখো - 200 (+3)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখো - 97 (+2)  
• স্টমাে বডসচা ন  - 78,117 (+111)  
• মৃিুে - 10  
• স্টমাে মৃিুে - 25,628  

গি রির্ রদর্ ধ্মর প্ররিমবদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষাে আক্রামন্তর  লা মলর েিাংে রর্মচ রমেমে:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবিিার  
Capital Region  1.2%  0.8%  0.7%  

Central New York  1.2%  1.0%  1.2%  
Finger Lakes  0.7%  1.3%  1.5%  
Long Island  1.0%  1.1%  1.1%  
Mid-Hudson  1.6%  1.6%  1.8%  

Mohawk Valley  0.1%  0.5%  0.3%  
New York City  1.2%  1.0%  1.2%  
North Country  0.1%  0.5%  0.5%  
Southern Tier  1.0%  1.1%  1.6%  

Western New York  1.0%  1.6%  1.4%  
  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষাে আক্রান্তমদর  লা মলর েিাংে রর্ম্নরূ :  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবিিার  
Bronx  0.8%  1.1%  1.6%  
Brooklyn  1.9%  1.2%  1.4%  
Manhattan  0.8%  0.6%  0.7%  
Queens  1.2%  1.0%  1.2%  

Staten Island  1.3%  1.4%  1.4%  



 

 

  
স্টমাে 4,81,107 জর্ বযরক্ত যারা ভাইরামসর  রীক্ষাে আক্রান্ত রর্রিি হর্, িামদর স্টভৌগরলক রবেদ 
রববরণ রর্ম্নরূ :  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  3,383  14  
Allegany  188  12  
Broome  2,784  81  

Cattaraugus  393  10  
Cayuga  275  6  

Chautauqua  771  13  
Chemung  1,156  52  
Chenango  294  3  
Clinton  190  3  
Columbia  635  1  
Cortland  387  16  
Delaware  157  1  
Dutchess  5,305  16  
Erie  12,324  55  
Essex  184  2  
Franklin  75  0  
Fulton  357  0  
Genesee  371  1  
Greene  464  10  
Hamilton  16  0  
Herkimer  367  0  
Jefferson  186  0  
Lewis  55  0  

Livingston  234  2  
Madison  528  7  
Monroe  6,628  56  

Montgomery  252  2  
Nassau  48,377  105  
Niagara  1,938  10  
NYC  252,934  660  
Oneida  2,574  7  

Onondaga  4,946  38  



 

 

Ontario  549  12  
Orange  13,098  65  
Orleans  359  3  
Oswego  579  11  
Otsego  362  0  
Putnam  1,716  6  

Rensselaer  1,020  13  
Rockland  17,063  91  
Saratoga  1,190  8  

Schenectady  1,485  8  
Schoharie  100  3  
Schuyler  85  3  
Seneca  125  1  

St. Lawrence  353  2  
Steuben  817  53  
Suffolk  47,815  104  
Sullivan  1,668  5  
Tioga  413  23  

Tompkins  523  8  
Ulster  2,395  3  
Warren  437  3  

Washington  325  1  
Wayne  373  3  

Westchester  39,288  88  
Wyoming  160  4  
Yates  81  3  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 10 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার  মল স্টমাে সংখ্যা 
এমস দাুঁরিমেমে 25,628 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ুযােী একটি স্টভৌগরলক রবেদ বযাখ্যা রর্ম্নরূ :  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ু ায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Allegany  1  
Chemung  1  
Columbia  1  
Kings  1  
Nassau  3  



 

 

Steuben  1  
Westchester  2  

  
###  
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