
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বি বরম্ব ার্ন গুম্বলা 6 র্ম্বভের ঘেম্বক আিার খুলম্বে ঘেওয়া হম্বি 50 
েোাংে ইর্ম্ব ার কোপাব টি বর্ম্বয়  

  
খাওয়া, পার্ীয় িা বিইাং র্া করার  ময় মাি প্রম্বয়াজর্ীয়, বলফর্ একই েম্বলর  ে েম্বের মম্বযে 
 ীমািদ্ধ, ভাডা করা  রঞ্জাম পঙু্খারু্পঙু্খভাম্বি পবরষ্কার করা এিাং অর্োর্ে স্বাস্থ্ে এিাং বর্রাপত্তা 

ঘপ্রাম্বর্াকল প্রম্বয়াজর্ীয়  
  

রাজেিোপী ইবেিাচকোর হার 1.08 েোাংে  
  

হর্ স্পর্ এলাকায় ইবেিাচক পরীক্ষার হার 3.19 েোাংে; ঘর  ঘজার্ ঘফাকা  এলাকা োডা বর্উ 
ইয়কন  ঘেম্বর্র ইবেিাচকো 1.0 েোাংে  

  
গেকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 7 জম্বর্র মৃেুে হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে স্কি স্করম ার্ন গুস্কি 50 শতাাংশ আভযন্তরীণ 
ক্ষমতা এবাং রাষ্ট্রীয় স্কর্মদন স্কশকার অ্ধীমর্ কম ার স্বাস্থ্য ও স্কর্রাপত্তা ঘরামর্াকি  হ পুর্রায় খিুমত 
পারমব 6 র্মভম্বর শুক্রবার ঘেমক।  
  
"স্কবজ্ঞার্ীরা আমামদর বমিমের্ ঘে এই ভাইরা  শরমত আমরা আক্রমণাত্মক হময় উ মব, এবাং এই 
মুহূমতন  আমরা  বাই COVID - ক্লাস্কন্ত অ্র্ুভব করস্কে, স্ককন্তু আমামদর মাইমক্রা-ক্লাস্টার ঘকৌশি একটি 
বুস্কিমার্, ডার্া চাস্কিত এবাং কম স্কবঘ্ন  ৃস্কিকারী ঘকৌশি ো আমামদর এই ঘমৌ ুম পার করমত 
 াহােয করমব। এবাং এখর্ পেনন্ত, তেয ঘদখামে ঘে মাইমক্রা-ক্লাস্টার ঘকৌশি আমামদর ঘরড ঘজার্ 
এিাকায়  াংক্রমমণর হার কমামত কাজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পমরর মা  ঘেমক শুরু 
কমর স্কি স্করম ার্ন গুমিামক  ীস্কমত আভযন্তরীণ ক্ষমতা স্কদময় পুর্রায় ঘখািার অ্র্মুস্কত ঘদওয়া হমব, োর 
ফমি স্কর্উ ইয়কন বা ীমদর এই শীমত স্ককেু বস্কহরাগত কােনকিাপ করমত পারমব, ঘকায়ারান্টাইমর্ র্া 
স্কগময় েখর্ তারা স্কফমর আ মবর্।"  
  
স্কি স্করম ার্ন  পুর্রায় ঘখািার বযাপামর রাষ্ট্রীয় স্কর্মদন স্কশকামত স্কর্ম্নস্কিস্কখত  তকন তাগুস্কি অ্ন্তভুন ক্ত আমে:  

• খাওয়া/মদযপার্ বা স্কিইাং োডা  ব  ময় মাি রময়াজর্।  
•  ব  ময় দিগুমিার মমধয  ামাস্কজক দরূত্ব রময়াজর্।  



 

 

• একই দমির  দ যমদর মমধয গমডািা/স্কিফর্  ীমাবি করুর্।  
• 10 জমর্র ঘবস্কশ ঘিামকর মমধয স্কি শীক্ষা  ীস্কমত করুর্।  
• ঘশয়ার/ভাডা করা  রঞ্জামমর পুঙ্খার্ুপুঙ্খ পস্করষ্কার এবাং জীবাণুমুক্তকরণ।  
• শার্ি, খাদয এবাং পার্ীয়, খুচরা পস্করমষবাগুস্কিমক অ্বশযই রাষ্ট্রীয় স্কর্মদন স্কশকা ঘমমর্ 

চিমত হমব।  
• "শীষন" স্কদমর্ পাহামডর আভযন্তরীণ ধারণ ক্ষমতা 25% হ্রা  করুর্ অ্েবা েস্কদ 

অ্মমৌ ুমী পস্করস্কস্থ্স্কতর কারমণ একাস্কধক ঘেইি বন্ধ করা হয়।  
  
গভর্নর চিমার্ COVID-19 মহামারী চিাকািীর্  মময় ঘস্টমর্র অ্গ্রগস্কত  ম্পমকন  স্কর্উ ইয়কন বা ীমক 
আপমডর্ও কমরর্। গভর্নমরর ক্লাস্টার অ্যাকশর্ ইস্কর্স্কশময়টিমভর (Governor's Cluster Action 
Initiative) অ্াংশ স্কহম মব "ঘরড ঘজার্" এিাকায় গতকাি রকাস্কশত পরীক্ষার ফিাফমির ইস্কতবাচক 
হার 3.19 শতাাংশ ো আমগর স্কদমর্র 4.34 শতাাংমশর ঘচময় কম।  
  
"ঘরড ঘজার্" ঘফাকা  এিাকার মমধয গতকাি 4,642টি পরীক্ষার ফিাফি জার্ামর্া হময়মে, োর 
ফমি 148টি ইস্কতবাচক বা 3.19 শতাাংশ ইস্কতবাচকতার হার পাওয়া ঘগমে। অ্বস্কশি রামজয, এই 
"ঘরড ঘজার্" ঘফাকা  এিাকাগুস্কি গণর্া র্া কমর, 124,121টি পরীক্ষার ফিাফি স্করমপার্ন  করা 
হময়মে, োমত 1,242টি ইস্কতবাচক বা 1.00 শতাাংশ ইস্কতবাচকতার হার পাওয়া ঘগমে। রামজযর 
 ামস্কগ্রক ইস্কতবাচক হার 1.08 শতাাংশ ঘফাকা  এিাকাগুস্কি অ্ন্তভুন ক্ত কমর। "ঘরড ঘজার্" ঘফাকা  
এিাকায় রামজযর জর্ াংখযার 2.8 শতাাংশ বা  কমর, স্ককন্তু গতকাি রামজয ইস্কতবাচক পরীক্ষার 
ফিাফমির 10.6 শতাাংশ এখার্ ঘেমক পাওয়া ঘগমে এবাং গত  প্তামহ রামজয স্করমপার্ন  করা  কি 
ইস্কতবাচক ঘকম র 11.5 শতাাংশ এখার্ ঘেমক এম মে।  
  

ঘফাকা  ঘজার্  
9/27-10/3 

% ইবেিাচক  
10/4-10/10 
% ইবেিাচক  

 াপ্তাবহক োবরখ 
(10/11 - 10/17) 
% ইবেিাচক  

আম্বগর বের্ 
(10/16) % 
ইবেিাচক  

গেকাল 
(10/17) % 
ইবেিাচক  

ব্রুকস্কির্ ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকা  এিাকা % 

ইস্কতবাচক  
6.69%  5.86%  5.29%  4.92%  4.92%  

কুইন্স % ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকা  এিাকা % 

ইস্কতবাচক  
2.97%  3.36%  2.37%  2.39%  1.89%  

রকিযাড % ঘরড-
ঘজার্ ঘফাকা  এিাকা 

% ইস্কতবাচক  
12.29%  9.77%  4.54%  5.05%  2.22%  

অ্মরঞ্জ ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকা  এিাকা % 

ইস্কতবাচক  
24.64%  12.41%  4.62%  6.47%  1.04%  



 

 

 কি ঘরড-ঘজার্ 
ঘফাকা  এিাকা % 

ইস্কতবাচক  
6.91%  6.13%  4.42%  4.34%  3.19%  

রাজযবযাপী % 
ইস্কতবাচক, ঘরড-ঘজার্ 

ঘফাকা  এিাকা 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর  

1.25%  1.18%  1.16%  1.11%  1.08%  

ঘরড-ঘজার্ ঘফাকা  
এিাকা অ্ন্তভুন ক্ত র্া 
কমর রাজযবযাপী % 

ইস্কতবাচক  

1.02%  1.01%  1.06%  1.02%  1.00%  

  

  
9/27-
10/3  

10/4- 
10/10  

 াপ্তাবহক োবরখ 
(10/11 - 10/17)  

আম্বগর বের্ 
(10/16)  

গেকাল 
(10/17)  

ঘরড-ঘজার্ ঘফাকা  এিাকা ঘেমক 
আ া রামজযর ইস্কতবাচক ঘকম র 

শতাাংশ  
21.8%  17.6%  11.5%  10.5%  10.6%  

  
আজমকর তেয  াংমক্ষমপ স্কর্মচ তুমি ধরা হমিা:  

• ঘরাগী হা পাোম্বল ভবেন  - 913 (-16)  
•  েে ভবেন  হওয়া ঘরাগী - 118  
• হ বপর্াল কাউবি - 42  
• ICU  াংখো - 200 (+5)  
• ইিুম্বিের্ হ ICU-ঘে ভবেন র  াংখো - 102 (-1)  
• ঘমার্ ব  চাজন  - 78,362 (+127)  
• মৃেুে - 7  
• ঘমার্ মৃেুে - 25,644  

  
গত স্কতর্ স্কদমর্ জার্ামর্া রস্কতটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষার পস্কজটিভ ফিাফমির শতাাংশ স্কর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবেিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.7%  0.6%  0.9%  

Central New York  1.2%  0.7%  1.2%  
Finger Lakes  1.5%  0.9%  1.3%  
Long Island  1.1%  1.0%  1.1%  
Mid-Hudson  1.8%  1.6%  1.4%  



 

 

Mohawk Valley  0.3%  0.3%  0.3%  
New York City  1.2%  1.2%  1.1%  
North Country  0.5%  0.3%  0.7%  
Southern Tier  1.6%  1.4%  0.9%  

Western New York  1.4%  1.4%  1.6%  
  
গত স্কতর্ স্কদমর্ রস্কতটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষায় আক্রান্তমদর ফিাফমির শতাাংশ স্কর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  িৃহস্পবেিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Bronx  1.60%  1.20%  1.5%  
Brooklyn  1.40%  1.50%  1.5%  
Manhattan  0.70%  0.70%  0.6%  
Queens  1.20%  1.30%  0.9%  

Staten Island  1.40%  1.40%  1.4%  
  
ঘমার্ 484,281 জর্ বযস্কক্ত োরা ভাইরাম র পরীক্ষায় আক্রান্ত স্কর্স্কিত হর্, তামদর ঘভৌগস্কিক স্কবশদ 
স্কববরণ স্কর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমার্ আক্রান্ত  র্েুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,416  18  
Allegany  205  5  
Broome  2,896  52  

Cattaraugus  403  4  
Cayuga  289  5  

Chautauqua  796  7  
Chemung  1,244  45  
Chenango  313  9  
Clinton  197  5  
Columbia  647  6  
Cortland  406  7  
Delaware  159  0  
Dutchess  5,328  10  
Erie  12,451  58  
Essex  192  2  
Franklin  77  0  



 

 

Fulton  359  1  
Genesee  371  0  
Greene  472  7  
Hamilton  16  0  
Herkimer  370  2  
Jefferson  188  2  
Lewis  56  1  

Livingston  239  0  
Madison  533  2  
Monroe  6,707  36  

Montgomery  254  0  
Nassau  48,596  102  
Niagara  1,958  12  
NYC  254,352  612  
Oneida  2,593  7  

Onondaga  5,011  34  
Ontario  576  17  
Orange  13,169  30  
Orleans  362  2  
Oswego  584  2  
Otsego  364  0  
Putnam  1,736  5  

Rensselaer  1,027  6  
Rockland  17,171  46  
Saratoga  1,207  5  

Schenectady  1,498  7  
Schoharie  100  0  
Schuyler  88  2  
Seneca  127  1  

St. Lawrence  358  3  
Steuben  857  10  
Suffolk  48,029  88  
Sullivan  1,675  1  
Tioga  435  11  

Tompkins  540  6  
Ulster  2,411  9  



 

 

Warren  438  1  
Washington  326  0  
Wayne  379  2  

Westchester  39,476  78  
Wyoming  166  3  
Yates  88  4  

  
গতকাি স্কর্উ ইয়কন  ঘস্টমর্ COVID-19 এর কারমণ 7 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমি ঘমার্ এম  
দাাঁস্কডময়মে 25,644 জমর্। ব বাম র কাউস্কন্ট অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগস্কিক স্কবশদ বযাখযা স্কর্ম্নরূপ:  
  

ি িাম্ব র কাউবি অর্ুযায়ী মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  

Bronx  1  
Chemung  1  
Erie  1  
Manhattan  2  
Queens  1  
Westchester  1  

  
###  
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