
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন  একবিম্বর্ বরম্ব ার্ন  করা COVID-19  রীক্ষাগুবলর সিনাবিক সংখ্োর 
র্তুর্ ররকর্ন  র াষণা কম্বরম্বের্  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ 203,721-টি  রীক্ষার ফলাফল বরম্ব ার্ন  করা হম্বয়বেল।  

  
উত্তর- িূনাঞ্চল রেম্বর্র গভর্নররা এই সপ্তাহাম্বে জরুবর সম্বেলর্ করম্বির্  

  
COVID বিস্তার বর্য়ন্ত্রম্বণর অগ্রগবতর বভবত্তম্বত রকলোন্ড কাউবির অম্বরঞ্জ রজার্ ইম্বয়াম্বলা রজাম্বর্ 

রূ ােবরত হম্বি  
  

সকল রফাকাস রজার্ এলাকার  রীক্ষায় আক্রাম্বের হার হম্বলা 4.58েতাংে; সি রফাকাস রজার্ 
এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  রেম্বর্র আক্রাম্বের হার 2.29 েতাংে  

  
রের্িো ী আক্রাম্বের হার 2.65 েতাংে  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 24 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরর্ ঘে গতোল 203,721টি COVID-19 
ডায়াগর্স্টিে পরীক্ষার ফলাফল স্টর্উ ইয়েন  ঘিমে স্টরমপােন  েরা হময়স্টিল - ো ঘিমের জর্য এেটি 
র্তুর্ সর্নাস্টিে ঘরেডন । এিাড়াও গভর্নর ঘ াষণা েমরমির্ ঘে রেলযান্ড োউস্টির অ্মরঞ্জ সতেীেরণ 
ঘজার্ এেটি ইময়মলা সতেন তামূলে ঘজামর্ রূপান্তস্টরত হমর্।  
  
গভর্নর আমরা ঘ াষণা েমরস্টিমলর্ ঘে এই সপ্তাহামন্ত উত্তর-পূর্নাঞ্চলীয় ঘিেগুস্টলর গভর্নরমের সামে 
অ্ঞ্চল ও সারা ঘেমের ক্রমর্িনমার্ COVID-19 আক্রামন্তর আমলামে স্টর্ষ্পস্টত্ত র্ীস্টত স্টর্ময় আমলাচর্ার 
জর্য জরুস্টর সমেলর্ অ্র্সু্টিত হমর্।  
  
"আমরা ঘেমের অ্র্য ঘেমোমর্া ঘিমের ঘচময় ঘর্স্টে পরীক্ষা েরস্টি, এেস্টেমর্ আমরা ঘে পস্টরমাণ 
পরীক্ষা েস্টর তার মমিয র্তুর্ ঘরেডন  উচ্চতায় ঘপ ৌঁমিমি। রেলযান্ড োউস্টি ভামলা অ্গ্রগস্টত েমরমি, 
তাই তারা এেটি ইময়মলা ঘজামর্ োমে এর্ং এো এেটি সুখর্র। আমরেটি সখুর্র হমে আমামের 
সংক্রমমণর হার ঘেমের মমিয সর্নস্টর্ম্ন। খারাপ খর্রটি হমে আমরা আমামের চারপামে র্িনমার্ 
COVID এর সমুমের মামে আস্টি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপস্টর্ আন্তজন াস্টতে সংখযার স্টেমে 



 

 

তাোর্ এর্ং ঘসগুস্টল ভীস্টতের - ঘেেগুস্টল লে ডাউর্ হময় োমে। আপস্টর্ সারা ঘেমের ঘিেগুস্টলর 
স্টেমে তাোর্ এর্ং সংখযা দ্রুত র্াড়মি। র্াস্তর্তা হমে ভাইরাসটি সচল রময়মি এর্ং আমরা িুটির 
ঘম সুমম আস্টি এর্ং মার্ুষ আমরা ভ্রমণ েরমর্। এই সেল উপাোর্ ো সংক্রমণ র্াড়ামর্ার ষড়েন্ত্র 
েমর। আমরা স্টর্শ্বাস েস্টর ঘে আমামের অ্স্টতস্টরক্ত পেমক্ষপ স্টর্মত হমর্ এর্ং ঘে মাত্রায় আমরা তেয 
ঘেয়ার েরমত পাস্টর এর্ং অ্র্যার্য আঞ্চস্টলে ঘিমের সামে োজ েরমত পাস্টর, আমরা তা েরর্।"  
  
িতন মার্ রফাকাস রজাম্বর্র  বরিতন র্  
  
রকলোন্ড কাউবি - অম্বরঞ্জ সতকন তা রজার্ ইম্বয়ম্বলা রজাম্বর্  বরিতন র্  
  
অ্মরঞ্জ োউস্টির সতেন তা ঘফাোস ঘজার্ 3 েতাংে আক্রামন্তর হামর রময়মি এর্ং হাসপাতামল ভস্টতন র 
হার েমম ঘগমি, ো ইময়মলা সতেন তামূলে ঘজামর্ রূপান্তমরর ঘমস্টিে পূরণ েমর। র্াফার ঘজার্ 
অ্পসারণ েরা হমর্।  
  
গভর্নর লক্ষয েমরমির্ ঘে ঘিমের মাইমক্রা-ক্লািার ঘে েমলর অ্িীমর্ সেল ঘফাোস এলাোয় 
আক্রামন্তর পরীক্ষার হার 4.58 েতাংে এর্ং ঘফাোস ঘজামর্র র্াইমর তা হল 2.29 েতাংে। 
ঘফাোস এলাোর মমিয গতোল 31,994 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল প্রোস্টেত হময়মি, োর ফমল 
1,466 জর্ আক্রান্ত পাওয়া ঘগমি। ঘিমের অ্র্স্টেষ্াংমে, এই ঘফাোস এলাোগুস্টল গণর্া র্া েমর, 
171,727 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল স্টরমপােন  েরা হময়মি, োমত 3,935 জর্মে আক্রান্ত পাওয়া ঘগমি। 
গতোমলর, তার আমগর স্টেমর্র, র্তন মার্ 7 স্টেমর্র ঘরাস্টলং গড় এর্ং ঘেষ েইু সপ্তামহর পরীক্ষার 
পূণনাঙ্গ ফলাফল স্টর্মচ ঘেওয়া হমলা:  
  

রফাকাস রজার্  
10/25- 
10/31 % 
আক্রাে  

11/1- 11/7 
% আক্রাে  

িতন মার্ 7 
বিম্বর্র 

ররাবলং গড়  

আম্বগর বির্ 
(11/11) % 
আক্রাে  

গতকাল 
(11/12) % 
আক্রাে  

  
  
  

ব্রুেস্টলর্ অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % আক্রান্ত  

4.78%  3.33%  4.13%  4.24%  4.58%    

কুইন্স স্টেউ গামডন র্ 
স্টহলস/ফমরি স্টহলস ইময়মলা-
ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 
আক্রান্ত  

2.65%  2.96%  3.45%  3.00%  3.02%    

রেলযান্ড অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাোয় % আক্রান্ত  

4.08%  2.96%  2.38%  2.84%  1.80%    

ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাোয় % আক্রান্ত  

2.37%  1.96%  2.42%  0.00%  2.40%    

ব্রুম ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাোয় % আক্রান্ত  

6.00%  4.13%  3.66%  1.64%  2.94%    

ঘচমুং অ্মরঞ্জ-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাোয় % আক্রান্ত  

5.52%  6.45%  5.03%  5.51%  2.85%    



 

 

ওময়িমচিার অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % আক্রান্ত  

6.20%  7.46%  8.99%  11.34%  11.07%    

এস্টর ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % আক্রান্ত  

2.86%  5.35%  6.63%  8.16%  6.00%    

মর্মরা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % আক্রান্ত  

2.22%  4.06%  5.28%  5.69%  5.90%    

ওর্ন্ডাগা ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % আক্রান্ত  

2.83%  4.68%  5.90%  7.41%  5.41%    

িযামের্ আইলযান্ড ইময়মলা-
ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 
আক্রান্ত  

2.58%  3.00%  4.08%  3.91%  4.87%    

টিওগা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % আক্রান্ত  

5.83%  10.03%  10.50%  16.67%  6.76%    

ঘিের্যাপী সেল ঘফাোস 
এলাোয় % আক্রান্ত  

3.06%  3.85%  4.70%  4.86%  4.58%    

ঘফাোস অ্ঞ্চলগুস্টলসহ 
ঘিের্যাপী % আক্রান্ত  

1.54%  1.95%  2.70%  2.95%  2.65%    

ঘফাোস এলাো অ্ন্তভুন ক্ত র্া 
েমর ঘিের্যাপী % আক্রান্ত  

1.34%  1.81%  2.27%  2.53%  2.29%    

  
আজমের তেয সংমক্ষমপ স্টর্মচ তুমল িরা হমলা:  
  

• ররাগী হাস াতাম্বল ভবতন  - 1,737 (+60)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 290  
• হসব র্াল কাউবি - 51  
• ICU সংখ্ো - 331 (+23)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-রত ভবতন র সংখ্ো - 137 (+1)  
• রমার্ বর্সচাজন  - 81,390 (+192)  
• মৃতুে - 24  
• রমার্ মৃতুে - 26,079  

  
গত স্টতর্ স্টেমর্ জার্ামর্া প্রস্টতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রান্তমের ফলাফমলর েতাংে স্টর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুিিার  িৃহস্পবতিার  
Capital Region  1.2%  2.0%  2.0%  

Central New York  3.2%  4.1%  2.4%  
Finger Lakes  4.6%  4.8%  5.1%  
Long Island  3.3%  3.1%  3.3%  
Mid-Hudson  3.7%  3.7%  3.5%  



 

 

Mohawk Valley  1.6%  2.2%  1.8%  
New York City  2.8%  2.4%  2.5%  
North Country  2.1%  1.5%  1.4%  
Southern Tier  1.5%  1.6%  0.9%  

Western New York  4.4%  5.5%  3.9%  
  
গত স্টতর্ স্টেমর্ প্রস্টতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রান্তমের ফলাফমলর েতাংে স্টর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুিিার  িৃহস্পবতিার  
Bronx  2.7%  2.6%  3.0%  
Brooklyn  2.7%  2.3%  2.2%  
Manhattan  1.9%  1.9%  1.7%  
Queens  3.4%  2.8%  2.8%  

Staten Island  4.8%  3.7%  4.6%  
  
ঘমাে 551,163 জর্ ঘমাে র্যস্টক্ত োরা ভাইরামস আক্রান্ত স্টর্স্টিত হর্, তামের ঘভ গস্টলে স্টর্েে 
স্টর্র্রণ স্টর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমার্ আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  4,425  89  
Allegany  589  46  
Broome  4,303  88  

Cattaraugus  661  19  
Cayuga  609  15  

Chautauqua  1,210  23  
Chemung  2,280  39  
Chenango  489  9  
Clinton  356  12  
Columbia  870  15  
Cortland  712  20  
Delaware  271  5  
Dutchess  6,074  71  
Erie  17,021  481  
Essex  224  0  
Franklin  174  13  
Fulton  382  1  
Genesee  584  43  
Greene  578  4  



 

 

Hamilton  22  2  
Herkimer  480  4  
Jefferson  307  15  
Lewis  219  9  

Livingston  466  15  
Madison  696  12  
Monroe  10,074  311  

Montgomery  307  3  
Nassau  53,271  374  
Niagara  2,616  52  
NYC  278,802  1,826  
Oneida  3,414  94  

Onondaga  7,421  210  
Ontario  912  23  
Orange  14,910  107  
Orleans  498  18  
Oswego  897  26  
Otsego  459  1  
Putnam  2,091  32  

Rensselaer  1,278  20  
Rockland  19,567  153  
Saratoga  1,642  31  

Schenectady  1,828  26  
Schoharie  141  4  
Schuyler  210  2  
Seneca  202  3  

St. Lawrence  546  19  
Steuben  1,361  66  
Suffolk  52,493  428  
Sullivan  1,956  16  
Tioga  930  17  

Tompkins  786  21  
Ulster  2,738  21  
Warren  503  8  

Washington  395  5  
Wayne  735  17  

Westchester  43,656  364  
Wyoming  332  45  
Yates  190  8  



 

 

  
গতোল স্টর্উ ইয়েন  ঘিমে COVID-19 এর োরমণ 24 জর্ স্টর্উ ইয়েন র্াসীর মৃতুয হময়মি, োর 
ফমল ঘমাে সংখযা এমস োৌঁস্টড়ময়মি 26,079 জমর্। র্সর্ামসর োউস্টি অ্র্ুোয়ী এে ঘভ গস্টলে স্টর্েে 
র্যাখযা স্টর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  

Albany  2  
Allegany  1  
Broome  1  
Chemung  1  
Erie  4  
Kings  3  
Manhattan  1  
Nassau  3  
Niagara  1  
Oneida  1  
Onondaga  1  
Orange  2  
Richmond  1  
Tioga  1  
Westchester  1  

  
###  
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