
 

 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/23/2020 গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

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

  
রাজ্েিোপী ইবিিাচকিার হার 1.15 েিাংে  

   
হে স্পে এলাকায় ইবিিাচক পরীক্ষার হার হল 2.31েিাংে; সি স্ট াকাস স্টজ্ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে ইবিিাচকিা 0.98 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 11 জ্ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি 
সম্পমকন  আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্। 
  
"রবমেষজ্ঞরা আমামদর বমলমের্ স্টে আমরা েরমি সংক্রমমের হার বরৃি স্টদখমি পাব, এবং আমরা 
স্টদমখরে স্টে সারা স্টদমে আবার স্টকস বাড়মে। রর্উ ইেমকন , আমরা মাইমক্রা ক্লাোর আক্রমে কররে 
স্টেখামর্ আমরা স্টসগুরল স্টদখমি পাই, এবং এই স্টমৌসুমম আমামদর স্টকৌেল হমব েখর্ আমরা মাইমক্রা 
ক্লাোর আসমি এবং স্টেমি স্টদখব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামদর অ্গ্রগরি রর্উ 
ইেকন বাসীমদর কলযামে হমেমে, োরা এই সমমের দারব স্টমমর্ অ্র্য স্টেমকামর্া সম্প্রদামের স্টচমে 
বযরিক্রমভামব একরিি হমেমে। এই অ্গ্রগরি রক্ষা করা আমামদর সবার উপর রর্ভন র করমব, 
আমামদর মাস্ক পমর, হাি ধুমে সামারজকভামব দমূর স্টেমক ভামলা কাজটি করমি হমব - এবং রর্উ 
ইেকন  োফ োকমি হমব।" 
  
গভর্নর লক্ষয কমরমের্ স্টে রামজযর মাইমক্রা-ক্লাোর স্টকৌেমলর অ্ধীমর্ সকল স্টফাকাস এলাকাে 
ইরিবাচক পরীক্ষার হার 2.31 েিাংে এবং স্টফাকাস স্টজামর্র বাইমর িা হল 0.98 
েিাংে। স্টফাকাস এলাকার মমধয গিকাল 18,563 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল প্রকারেি হমেমে, োর 
ফমল 428 জর্ আক্রামের সংখযা পাওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরেষ্াংমে, এই স্টফাকাস এলাকাগুরল 
গের্া র্া কমর, 122,945 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল ররমপােন  করা হমেমে, োমি 1,209 জর্ আক্রাে 
পাওো স্টগমে। গিকামলর, িার আমগর রদমর্র, বিন মার্ 7 রদমর্র স্টরারলং গড়, এবং স্টেষ দইু 
সপ্তামহর পরীক্ষার পেূনাঙ্গ ফলাফল রর্মচ স্টদওো হল: 



 

 

  

স্ট াকাস স্টজ্ার্ 
10/4 - 10/10 
% ইবিিাচক 

10/11 - 
10/17 

% 
ইবিিাচক 

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 

স্টরাবলং গড় 

আম্বগর 
বের্ 

(10/21)% 
ইবিিাচক 

গিকাল 
(10/22)% 
ইবিিাচক 

ব্রুকরলর্ স্টরড-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক 

5.86% 5.29% 4.57% 4.61% 2.51% 

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক 

1.36% 1.93% 2.39% 2.05% 1.90% 

কুইন্স রকউ গামডন র্ 
রহলস/ফমরে রহলস ইমেমলা-
স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক 

3.71% 2.58% 2.22% 1.9% 1.62% 

কুইন্স ফার রকঅ্যাওমে 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক 
2.88% 2.08% 1.97% 1.78% 1.37% 

রকলযান্ড % স্টরড-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক 

9.77% 4.54% 3.73% 2.02% 2.17% 

অ্মরঞ্জ স্টরড-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক 

12.41% 4.62% 3.10% 5.32% 1.62% 

ব্রুম ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক 

3.63% 4.05% 6.30% 9.23% 5.34% 

েুমবর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক 

7.82% 7.52% 4.65% 5.11% 4.79% 

স্টচমাং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক 

6.49% 7.12% 8.13% 9.13% 5.70% 

সকল স্টফাকাস এলাকা (স্টরড, 
ইমেমলা, অ্মরঞ্জ) রাজযবযাপী 

% ইরিবাচক 
3.18% 3.00% 3.21% 3.16% 2.31% 

স্টফাকাস অ্ঞ্চলগুরলর সামে 
অ্েভুন রিসহ স্টেেবযাপী % 

ইরিবাচক 
1.18% 1.16% 1.23% 1.20% 1.15% 

স্টফাকাস এলাকা অ্েভুন ি র্া 
কমর রাজযবযাপী % ইরিবাচক 

1.01% 1.06% 0.96% 0.96% 0.98% 
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গভর্নর আমরা উমেখ কমরমের্ স্টে স্টেসব এলাকাে সংক্রমে বরৃি স্টদখা োমে, স্টসখামর্ হাসপািামল 
ভরিন  বাড়মে, এবং রামের জর্য র্িুর্ হাসপািামল ভরিন র প্রধার্ কারে। গি 14 রদমর্ রর্উ ইেকন  
রামজযর র্িুর্ দদরর্ক হাসপািামল ভরিন র প্রাে 50 েিাংে এমসমে ব্রুকরলর্, কুইন্স, রকলযান্ড, 
অ্মরঞ্জ এবং স্টপর্রসলভারর্ো সীমামের কাউরি স্টেমক স্টেখামর্ আমামদর "মাইমক্রা ক্লাোর" স্টফাকাস 
স্টজার্ এলাকা আমে। 
  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 1,023 (+37)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 149 
• হসবপোল কাউবি - 46 
• ICU সংখ্ো - 223 (+14)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 109 (+3)  
• স্টমাে বিসচাজ্ন  - 78,854 (+101) 
• মৃিুে - 11  
• স্টমাে মৃিুে - 25,705  

   
গি রির্ রদমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে পরজটিভ ফলাফমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার িৃহস্পবিিার 
Capital Region  0.8%  0.9% 1.0% 
স্টসন্ট্রাল রর্উ ইেকন   1.9%  1.0% 1.1% 
Finger Lakes  1.7%  1.4% 1.7% 
Long Island  1.6%  1.0% 1.1% 
Mid-Hudson  2.6%  1.5% 1.5% 

Mohawk Valley  0.5%  0.6% 1.0% 
New York City  1.6%  1.1% 1.0% 
North Country  0.6%  0.5% 0.8% 
Southern Tier  1.3%  1.5% 1.3% 

Western New York  2.0%  1.5% 1.4% 

  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রােমদর ফলাফমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুধিার িৃহস্পবিিার 
Bronx  1.3%  1.1% 1.1% 



 

 

Brooklyn  2.2%  1.2% 1.0% 
Manhattan  0.9%  0.8% 0.9% 
Queens  1.7%  1.3% 1.1% 

Staten Island  2.3%  1.1% 1.0% 

  
স্টমাে 4,91,771 জর্ বযরি োরা ভাইরামসর পরীক্ষাে আক্রাে রর্রিি হর্, িামদর স্টভৌগরলক রবেদ 
রববরে রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,516 28 
Allegany  264 21 
Broome  3,262 96 

Cattaraugus  447 5 
Cayuga  351 9 

Chautauqua  868 10 
Chemung  1,510 54 
Chenango  358 11 
Clinton  232 8 
Columbia  667 4 
Cortland  488 13 
Delaware  166 2 
Dutchess  5,403 21 
Erie  12,705 55 
Essex  195 0 
Franklin  79 0 
Fulton  361 1 
Genesee  377 4 
Greene  488 1 
Hamilton  16 0 
Herkimer  380 4 
Jefferson  197 3 
Lewis  68 4 

Livingston  266 5 
Madison  552 7 



 

 

Monroe  6,992 75 
Montgomery  261 2 
Nassau  49,042 101 
Niagara  2,016 19 
NYC  2,57,147 571 
Oneida  2,644 19 

Onondaga  5,222 52 
Ontario  629 12 
Orange  13,342 39 
Orleans  379 1 
Oswego  607 1 
Otsego  378 4 
Putnam  1,780 12 

Rensselaer  1,064 6 
Rockland  17,581 57 
Saratoga  1,265 21 

Schenectady  1,530 8 
Schoharie  104 3 
Schuyler  111 2 
Seneca  139 4 

St. Lawrence  379 3 
Steuben  929 14 
Suffolk  48,399 91 
Sullivan  1,714 5 
Tioga  512 10 

Tompkins  585 6 
Ulster  2,450 14 
Warren  445 1 

Washington  327 1 
Wayne  408 8 

Westchester  39,890 101 
Wyoming  177 3 
Yates  107 5 

  



 

 

গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমে 11 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর ফমল স্টমাে সংখযা 
এমস দাাঁরড়মেমে 25,705 এ। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোেী এক স্টভৌগরলক রবেদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany 1 
Cattaraugus 1 
Chemung 1 
Dutchess 1 
Erie 1 
Kings 3 
Onondaga 1 
Orange 1 
Rockland 1 

  
###  
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