
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
হে স্পে এলাকায় ইবিিাচক পরীক্ষার হার হল 3.18 েিাংে; সি স্ট াকাস স্ট ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে ইবিিাচকিা 1.06 েিাংে  
  

রা েিোপী ইবিিাচকিার হার 1.35 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 12  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্।  
  
"রর্উ ইেমকন র মাইমরা ক্লাোমরর সামে আমরা স্টে অ্গ্রগরি কমররে িার একটি ধারণা রদমি, 
ব্রুকরলর্, রকলযান্ড এবং অ্মরঞ্জ কাউরির ইরিবাচক হার এই সপ্তামহ কমম স্টগমে। এো একো দারুণ 
খবর। এমি প্রমাণ হে স্টে স্ট াকাস কাজ কমর, এবং এমি প্রমাণ হে স্টে আমরা ইরিবাচকিা 
রর্েন্ত্রমণ আর্মি পারর। গি সপ্তামহ আমরা কুইমের সামে স্টদমখরে, আমরা সংখযা করমমে আর্মি 
পারর এবং িারপর আমরা এলাকা খুমল স্টদই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "প্রসঙ্গ এখামর্ সবরকেু। 
আমরা সরিযকামরর জািীে বৃরি স্টদখমি পারি, এবং আমরা স্টসই জািীে বরৃির সামে লডাই 
কররে, ঐ জািীে উচ্চ সংখযা। আমরা এর রবরুমি লডাই কররে কারণ েরদও আমরা মমর্ করর 
আমরা রর্মজমদর ভাগয রর্েন্ত্রণ করর, িবওু আমামদর সারা স্টদশ স্টেমক রর্উ ইেমকন  আসা স্টলাকজর্ 
আমে। সারা স্টদমশ এই সংখযা সরিযই স্টবরশ এবং বাডমে, িাই আমামদর রর্উ ইেমকন  অ্রিররক্ত 
সজাগ োকমি হমব এবং স্মােন  হমি হমব।"  
   
গভর্নর লক্ষ্য কমরমের্ স্টে রামজযর মাইমরা-ক্লাোর স্টকৌশমলর অ্ধীমর্ সকল স্ট াকাস এলাকাে 
ইরিবাচক পরীক্ষ্ার হার 3.18 শিাংশ এবং স্ট াকাস স্টজামর্র বাইমর িা হল 1.06 শিাংশ। স্ট াকাস 
এলাকার মমধয গিকাল 16,614 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল প্রকারশি হমেমে, োর  মল 528 জর্ 
আরামের সংখযা পাওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরশষ্াংমশ, এই স্ট াকাস এলাকাগুরল গণর্া র্া কমর, 
104,215 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল ররমপােন  করা হমেমে, োমি 1,104 জর্ আরাে পাওো স্টগমে। 
গিকামলর, িার আমগর রদমর্র, বিন মার্ 7 রদমর্র স্টরারলং গড, এবং স্টশষ দইু সপ্তামহর পরীক্ষ্ার 
পূণনাঙ্গ  লা ল রর্মচ স্টদওো হল:  



  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
10/4-10/10 
% আক্রান্ত  

10/11-
10/17 % 
আক্রান্ত  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র স্টরাবলং 

গড়  

আম্বগর বের্ 
(10/23) % 
ইবিিাচক  

গিকাল (10/24) 
% ইবিিাচক  

ব্রুকরলর্ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

5.86%  5.29%  4.44%  4.23%  4.45%  

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

1.36%  1.93%  2.38%  2.07%  2.14%  

কুইে রকউ গামডন র্ রহলস/ মরে 
রহলস ইমেমলা-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
2.27%  2.03%  2.40%  2.40%  2.93%  

কুইে  ার রকঅ্যাওমে ইমেমলা-
স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা % ইরিবাচক  

2.71%  2.70%  2.00%  1.68%  2.55%  

রকলযান্ড % স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

9.77%  4.54%  3.65%  1.23%  2.78%  

অ্মরঞ্জ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

12.41%  4.62%  2.64%  2.88%  1.21%  

ব্রুম ইমেমলা-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

3.63%  4.05%  6.39%  6.09%  3.81%  

েুমবর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

7.82%  7.52%  4.42%  4.40%  6.02%  

স্টচমাং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

6.49%  7.12%  8.36%  4.61%  12.04%  

সকল স্ট াকাস এলাকা রাজযবযাপী 
% ইরিবাচক  

3.18%  3.00%  3.21%  2.58%  3.18%  

স্ট াকাস অ্ঞ্চলগুরলর সামে 
অ্েভুন রক্তসহ স্টেেবযাপী % ইরিবাচক  

1.18%  1.16%  1.31%  1.31%  1.35%  

স্ট াকাস এলাকা অ্েভুন ক্ত র্া কমর 
রাজযবযাপী % ইরিবাচক  

1.01%  1.06%  1.06%  1.13%  1.06%  

  
আজমকর িেয সংমক্ষ্মপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 1,015 (-30)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 116  
• হসবপোল কাউবি - 44  
• ICU সংখ্ো - 227 (-4)  



• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 118 (+5)  
• স্টমাে বিসচা ন  - 79,092 (+132)  
• মৃিুে - 12  
• স্টমাে মৃিুে - 25,730  

গি রির্ রদমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ার পরজটিভ  লা মলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  1.0%  0.9%  0.8%  

Central New York  1.1%  0.7%  1.2%  
Finger Lakes  1.7%  1.7%  1.7%  
Long Island  1.1%  1.6%  1.3%  
Mid-Hudson  1.5%  1.9%  1.9%  

Mohawk Valley  1.0%  1.0%  0.6%  
New York City  1.0%  1.2%  1.4%  
North Country  0.8%  1.8%  1.5%  
Southern Tier  1.3%  1.1%  1.3%  

Western New York  1.4%  1.1%  1.3%  
  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্াে আরােমদর  লা মলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Bronx  1.1%  1.0%  1.8%  
Brooklyn  1.0%  1.3%  1.5%  
Manhattan  0.9%  1.0%  0.9%  
Queens  1.1%  1.4%  1.4%  

Staten Island  1.0%  1.9%  1.5%  
  
স্টমাে 495,464 জর্ বযরক্ত োরা ভাইরামসর পরীক্ষ্াে আরাে রর্রিি হর্, িামদর স্টভৌগরলক রবশদ 
রববরণ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,577  28  
Allegany  271  2  
Broome  3,368  38  

Cattaraugus  461  6  



Cayuga  364  12  
Chautauqua  884  7  
Chemung  1,640  96  
Chenango  381  16  
Clinton  240  4  
Columbia  680  11  
Cortland  510  14  
Delaware  169  1  
Dutchess  5,438  17  
Erie  12,819  37  
Essex  197  1  
Franklin  79  0  
Fulton  361  0  
Genesee  380  1  
Greene  490  1  
Hamilton  16  0  
Herkimer  387  3  
Jefferson  202  3  
Lewis  108  16  

Livingston  280  8  
Madison  559  2  
Monroe  7,111  41  

Montgomery  261  0  
Nassau  49,312  109  
Niagara  2,041  9  
NYC  258,555  653  
Oneida  2,681  11  

Onondaga  5,309  32  
Ontario  644  9  
Orange  13,457  44  
Orleans  393  8  
Oswego  616  7  
Otsego  390  6  
Putnam  1,794  6  



Rensselaer  1,080  7  
Rockland  17,685  50  
Saratoga  1,308  13  

Schenectady  1,546  7  
Schoharie  109  2  
Schuyler  116  1  
Seneca  140  0  

St. Lawrence  386  4  
Steuben  962  11  
Suffolk  48,663  101  
Sullivan  1,743  18  
Tioga  572  23  

Tompkins  603  10  
Ulster  2,471  12  
Warren  450  2  

Washington  332  2  
Wayne  448  16  

Westchester  40,131  90  
Wyoming  182  3  
Yates  112  1  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 12 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর  মল স্টমাে সংখযা 
এমস দাাঁরডমেমে 25,730 এ। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোেী এক স্টভৌগরলক রবশদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  1  
Bronx  1  
Broome  2  
Chemung  1  
Kings  1  

Manhattan  2  
Orange  1  
Queens  1  



Richmond  1  
Tioga  1  

  
###  
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