
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/11/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা হালর্াগাদকৃত COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ ার্ ফ াষণা কম্বরর্  
  
COVID এর বিস্তার বর্য়ন্তরম্বণর ফেম্বে অগ্রগবতর উপর বভবি কম্বর, সু্টম্বির্ কাউবির হলুদ অঞ্চল 

অপসারণ করা হম্বি  
  

ফপার্ন  ফেস্টার ইম্বয়ম্বলা ফ ার্ অম্বরঞ্জ ওয়াবর্নিং ফ াম্বর্ রূপান্তবরত হম্বি; ফস্টম্বর্র্ আইলোন্ড এিিং টিওগা 
কাউবির র্তুর্ হলুদ সতকন তা অঞ্চল  

  
সি ফ াকাস ফ ার্ এলাকার ইবতিােক পরীোর হার হল 4.96েতািংে; সি ফ াকাস ফ ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  ফস্টম্বর্র ইবতিােকতার হার 2.58 েতািংে  
  

রা েিোপী ইবতিােকতার হার 2.93 েতািংে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ফস্টম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 21  ম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আপমেমেে COVID-19 মাইমরা ক্লাোর 
স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনল স্ট াষণা র্মরমের্। োো স্টমনিমের উপর নভনি র্মর, স্টপােন  স্টেোমরর হলুদ অ্ঞ্চল 
এর্টি র্মলা সতর্ীর্রণ অ্ঞ্চমল রূপান্তনরত হমে। এোড়াও গভর্নর েযামের্ আইলযান্ড এেং টিওগা 
র্াউনিমত র্তুর্ ইময়মলা সতর্ন তা স্টজার্ স্ট ার্াস অ্ঞ্চল স্ট াষণা র্মরমের্। COVID এর নেস্তার 
নর্য়ন্ত্রমণর অ্গ্রগনতর উপর নভনি র্মর, েুমের্ র্াউনির হলুদ সতর্ন তামূলর্ স্টজার্ অ্পসারণ র্রা 
হমে।  
  
"নেজ্ঞার্ীরা সোই র্ময়র্ মাস ধমর েমলমের্ স্টে আমরা শরত এেং শীতর্ামল জাতীয় এেং বেনির্ 
স্তমর স্টেমড় উঠমত স্টদখমো - এেং এই মুহূমতন , জাতীয় স্তমর স্টেমড় ওঠা আমরা খারাপ হমত 
থার্মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "িযামজক্টনর স্টেমড় উঠমে, এেং আমরা নশমখনে নর্ভামে COVID 
স্টথমর্ এনগময় থার্মতহয়। েখর্ আমরা সামার্য েনৃি স্টদনখ, আমরা তামর্ আরমণ র্নর- এোই 
আমামদর স্টর্ৌশল েখর্ আমামদর োরপামশ স্টর্মসর সংখযা োড়মে। েতনদর্ আমামদর েযনিগত শৃঙ্খলা 
এেং সরর্ারী েলেতর্রণ থার্মে ততনদর্ আমরা এই েযামলঞ্জ নর্য়ন্ত্রণ র্রমত পানর। স্থার্ীয় 
সরর্ারমর্ অ্েশযই জর্স্বাস্থয আইর্ েলেত র্রমত হমে - েযাস। এেং আমামদর সোইমর্ স্মােন  হমত 
হমে - মুমখাশ পরুর্, হাত স্টধার্, সামানজর্ দরূত্ব রাখুর্, এেং নর্উ ইয়র্ন  ো  থাকুর্।"  
  



 

 

িতন মার্ ফ াকাস ফ াম্বর্র পবরিতন র্  
  
সু্টম্বির্ কাউবি - হলুদ অঞ্চল অপসারণ করা হম্বয়ম্বে  
  
নর্ম্নমুখী এেং র্ম ইনতোের্তার হামরর উপর নভনি র্মর, েুমের্ র্াউনি এখর্ তার হলুদ 
সতর্ন তামূলর্ অ্ঞ্চমলর মেনাদা অ্পসারমণর স্টোগয।  
  
ফপার্ন  ফেস্টার - হলুদ ফ ার্ পবরিতন র্ হম্বয় কমলা সতকন তার ফ ার্ হম্বয়ম্বে - মার্বেম্বের  র্ে 
এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
স্টপােন  স্টেোমর 7 নদমর্র গড় ইনতোের্তার হার 10 নদমর্র জর্য 3 শতাংমশর স্টেনশ আমে, ো 
র্মলা সতর্ীর্রণ স্টজার্ স্ট াষণার স্টমনির্স পূরণ র্মর।  
  
র্তুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
স্টোম্বর্র্ আইলোন্ড - র্তুর্ হলুদ সতকন তা ফ ার্ - মোপ ফদখম্বত এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
গত দশ নদর্ ধমর, েযামের্ আইলযামন্ডর 2.5 শতাংশ 7 নদমর্র গড় ইনতোের্তার হার রময়মে, 
এেং প্রনত 100,000 জমর্র মমধয স্টর্স এেং র্তুর্ বদনর্র্ হাসপাতামল ভনতন হওয়ার হার েৃনি 
স্টপময়মে, ো এর্টি হলুদ অ্ঞ্চমলর নর্নদনষ্টর্রমণর স্টমনির্স পূরণ র্মরমে।  
  
টিওগা কাউবি - র্তুর্ ইম্বয়ম্বলা সতকন তা ফ ার্ - মোপ ফদখম্বত এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
গত দশ নদর্ ধমর, টিওগা র্াউনির নর্েু অ্ংমশ 4 শতাংমশর স্টেনশ 7 নদমর্র গড় ইনতোের্তার 
হার রময়মে, এেং প্রনত 100,000 জমর্র মমধয স্টর্স এেং র্তুর্ বদনর্র্ হাসপাতামল ভনতন  হওয়ার 
হার েৃনি স্টপময়মে, ো এর্টি হলুদ অ্ঞ্চমলর নর্নদনষ্টর্রমণর স্টমনির্স পূরণ র্মরমে।  
  
গভর্নর লক্ষ্য র্মরমের্ স্টে রামজযর মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌশমলর অ্ধীমর্ সর্ল স্ট ার্াস এলার্ায় 
ইনতোের্ পরীক্ষ্ার হার 4.96 শতাংশ এেং স্ট ার্াস স্টজামর্র োইমর তা হল 2.58 শতাংশ। 
স্ট ার্াস এলার্ার মমধয গতর্াল 24,005 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল প্রর্ানশত হময়মে, োর  মল 
1,192 জর্ ইনতোের্ পাওয়া স্টগমে। রামজযর অ্েনশষ্টাংমশ, এই স্ট ার্াস এলার্াগুনল গণর্া র্া র্মর, 
140,295 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল নরমপােন  র্রা হময়মে, োমত 3,628 জর্মর্ ইনতোের্ পাওয়া 
স্টগমে। গতর্ামলর, তার আমগর নদমর্র, েতন মার্ 7 নদমর্র স্টরানলং গড়, এেং স্টশষ দইু সপ্তামহর 
পরীক্ষ্ার পূণনাঙ্গ  লা ল নর্মে স্টদওয়া হল:  
  

ফ াকাস ফ ার্  
10/18- 
10/24 % 
ইবতিােক  

10/25- 
10/31 % 
ইবতিােক  

11/1- 11/7 
% 

ইবতিােক  

িতন মার্ 7 
বদম্বর্র 

আম্বগর 
বদর্  

গতকাল  
(11/10) %  
ইবতিােক  (11/9) %  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Port_ChesterZonesOnly.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RichmondZonesOnly.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TiogaZonesOnly.pdf


 

 

ফরাবলিং 
গড়  

ইবতিােক  

ব্রুর্নলর্ অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

4.15%  4.78%  3.33%  3.86%  3.87%  3.22%  

কুইন্স নর্উ গামেন র্ 
নহলস/ মরে 
নহলস ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

2.40%  2.65%  2.96%  3.53%  4.56%  3.65%  

রর্লযান্ড অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

3.65%  4.08%  2.96%  2.60%  2.86%  1.81%  

অ্মরঞ্জ ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

2.64%  2.37%  1.96%  1.87%  2.62%  1.74%  

ব্রুম ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

6.39%  6.00%  4.13%  4.15%  6.17%  3.41%  

স্টেমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

8.36%  5.52%  6.45%  5.39%  6.90%  4.52%  

ওময়েমেোর ইময়মলা-
স্টজার্ স্ট ার্াস এলার্া 
% ইনতোের্  

4.25%  6.23%  7.53%  7.50%  14.66%  4.09%  

এনর ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

1.81%  2.86%  5.35%  6.55%  7.47%  8.12%  

মর্মরা ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

1.89%  2.22%  4.06%  5.09%  4.76%  6.21%  

ওর্ন্ডাগা ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

2.18%  2.83%  4.68%  5.83%  8.61%  7.37%  

রাজযেযাপী সর্ল 
স্ট ার্াস এলার্া % 
ইনতোের্  

2.89%  3.16%  3.97%  4.67%  5.59%  4.96%  

স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনলর 
সামথ অ্ন্তভুন নিসহ 
স্টেেেযাপী % 
ইনতোের্  

1.31%  1.54%  1.95%  2.43%  3.09%  2.93%  



 

 

স্ট ার্াস এলার্া 
অ্ন্তভুন ি র্া র্মর 
রাজযেযাপী % 
ইনতোের্  

1.06%  1.34%  1.81%  2.03%  2.56%  2.58%  

  
আজমর্র তথয সংমক্ষ্মপ নর্মে তুমল ধরা হমলা:  

• ফরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 1,628 (+80)  
• সদে ভবতন  হওয়া ফরাগী - 270  
• হসবপর্াল কাউবি - 50  
• ICU সিংখো - 304 (+8)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-ফত ভবতন র সিংখো - 135 (+7)  
• ফমার্ বিসো ন  - 81,020 (+166)  
• মৃতুে - 21  
• ফমার্ মৃতুে - 26,026  

  
গত নতর্ নদমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ার পনজটিভ  লা মলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  2.0%  2.9%  1.2%  

Central New York  3.2%  5.7%  3.2%  
Finger Lakes  4.8%  3.8%  4.6%  
Long Island  3.4%  3.5%  3.3%  
Mid-Hudson  3.7%  3.6%  3.7%  

Mohawk Valley  1.9%  2.2%  1.6%  
New York City  2.5%  2.4%  2.8%  
North Country  2.2%  2.2%  2.1%  
Southern Tier  0.7%  1.4%  1.5%  

Western New York  5.3%  5.7%  4.4%  
  
গত নতর্ নদমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ায় আরান্তমদর  লা মলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  
Bronx  2.7%  2.7%  2.7%  
Brooklyn  2.5%  1.9%  2.7%  
Manhattan  1.9%  1.8%  1.9%  
Queens  2.7%  3.2%  3.4%  

Staten Island  3.8%  4.3%  4.8%  
  



 

 

স্টমাে 540,965 জর্ েযনি োরা ভাইরামসর পরীক্ষ্ায় আরান্ত নর্নিত হর্, তামদর স্টভৌগনলর্ নেশদ 
নেেরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমার্ আরান্ত  র্তুর্ আরান্ত  
Albany  4,252  60  
Allegany  503  19  
Broome  4,167  81  

Cattaraugus  627  9  
Cayuga  573  7  

Chautauqua  1,161  25  
Chemung  2,197  40  
Chenango  477  5  
Clinton  331  18  
Columbia  844  19  
Cortland  677  12  
Delaware  262  7  
Dutchess  5,944  65  
Erie  16,028  422  
Essex  224  6  
Franklin  152  5  
Fulton  378  1  
Genesee  527  17  
Greene  564  1  
Hamilton  20  0  
Herkimer  472  11  
Jefferson  288  6  
Lewis  195  9  

Livingston  443  11  
Madison  672  6  
Monroe  9,514  273  

Montgomery  300  4  
Nassau  52,575  402  
Niagara  2,505  38  
NYC  275,314  1,731  
Oneida  3,251  74  

Onondaga  7,021  195  
Ontario  870  22  
Orange  14,701  148  
Orleans  466  13  



 

 

Oswego  840  31  
Otsego  456  0  
Putnam  2,030  26  

Rensselaer  1,243  13  
Rockland  19,277  144  
Saratoga  1,583  16  

Schenectady  1,777  19  
Schoharie  133  3  
Schuyler  200  4  
Seneca  190  2  

St. Lawrence  509  8  
Steuben  1,266  17  
Suffolk  51,744  412  
Sullivan  1,932  12  
Tioga  886  22  

Tompkins  734  22  
Ulster  2,694  24  
Warren  493  6  

Washington  390  6  
Wayne  704  15  

Westchester  42,940  244  
Wyoming  271  10  
Yates  178  2  

  
গতর্াল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 21 জর্ নর্উ ইয়র্ন োসীর মৃতুয হময়মে, োর 
 মল স্টমাে সংখযা এমস দাাঁনড়ময়মে 26,026 জমর্। েসোমসর র্াউনি অ্র্ুোয়ী এর্ স্টভৌগনলর্ নেশদ 
েযাখযা নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Allegany  2  
Broome  2  
Dutchess  2  
Erie  2  
Kings  2  

Manhattan  1  
Nassau  2  
Ontario  1  
Queens  2  



 

 

Suffolk  1  
Wayne  2  

Westchester  2  
  

###  
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