
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/18/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেম্বেে COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ ার্ ফ াষণা কম্বরর্  
  

ব্রুকবলর্, অম্বরঞ্জ এিং ব্রুম ফ ার্গুবল উন্নবি করম্বে  
  

এবর কাউবি ইম্ব়েম্বলা ফ াম্বর্র বকেু অংে অম্বরঞ্জ ফ াম্বর্ পবরিিন র্ কম্বরম্বে, ইম্ব়েম্বলা ফ ার্ এবর ফি 
সম্প্রসাবরি করা হম্ব়েম্বে; র্া়োগ্রা কাউবিম্বি র্িুর্ ইম্ব়েম্বলা অঞ্চল তিবর হম্ব়েম্বে  

  
ব্রঙ্কম্বস র্িুর্ ইম্ব়েম্বলা ফ ার্; কুইম্বে সম্প্রসাবরি ইম্ব়েম্বলা ফ ার্  

  
িেিসার  র্ে শুরিার ফেম্বক ফ ার্গুবলর পবরিিন র্ কার্নকর হম্বি, ফসামিার হম্বি সু্কম্বলর  র্ে  

  
হে স্পে এলাকা়ে ইবিিাচক পরীক্ষার হার হল 4.73 েিাংে; সি ফ াকাস ফ ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ই়েকন  ফস্টম্বে ইবিিাচকিা 3.10 েিাংে  
  

রা েিোপী ইবিিাচকিার হার 3.43 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ই়েকন  ফস্টম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 35  ম্বর্র মৃিুে হম্ব়েম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আপমেে র্রা COVID-19 মাইমরা-ক্লাোর 
স্ট ার্াস স্টজামর্র র্থা স্ট াষণা র্মরমের্। োো স্টমনিমের উপর নভনি র্মর, ব্রুম এবং অ্মরঞ্জ 
র্াউনির নবদ্যমার্ ইময়ম া স্টজার্গুন  অ্পসারণ র্রা হমব, এবং ব্রুর্ন মর্র অ্মরঞ্জ স্টজার্ এর্টি 
ইময়ম া স্টজামর্ রূপান্তনরত হমব। এনর র্াউনির ইময়ম া স্টজামর্র নর্েু অ্ংশ এর্টি অ্মরঞ্জ সতর্ন তার 
স্টজামর্ রূপান্তনরত হমব, এবং এনর সং গ্ন র্ায়াগ্রা র্াউনির নর্েু অ্ংশ এর্টি ইময়ম া স্টজামর্ অ্ঞ্চম  
পনরণত হমব। বযবসানয়র্ নবনিনর্মষমির জর্য স্টজামর্র পনরবতন র্গুন  শুরবার র্ার্নর্র হমব এবং 
সু্ক  বমের জর্য স্টসামবার স্টথমর্ র্ার্নর্র হমব।  
  
"ব্রঙ্কমসর নর্েু অ্ংশ এর্টি ইময়ম া স্টজামর্ পনরণত হমব এবং অ্যামোনরয়া এ ার্া আওতাভুক্ত র্রার 
জর্য কুইন্স ইময়ম া স্টজার্ উির-পনিমম প্রসানরত র্রা হময়মে। নর্উ ইয়র্ন  রামজযর সবমেময় খারাপ 
পনরনিনত পনিম নর্উ ইয়মর্ন  । পনিম নর্উ ইয়মর্ন র নর্েু অ্ংশ ইময়ম া স্টজার্ স্টথমর্ এর্টি অ্মরঞ্জ 
স্টজামর্ পনরণত হমে, এবং র্ায়াগ্রা র্াউনির এর্টি অ্ংশ এর্টি ইময়ম া স্টজামর্ পনরণত হমব। এই 
এ ার্াগুন  রামজযর বানর্গুন র তু র্ায় অ্ভাবর্ীয়ভামব স্টবনশ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সুখবরো 



 

 

নর্? সুখবর হমে মাইমরা-ক্লাোর র্াজ র্মর। নর্য়ম স্টমমর্ ে া র্াজ র্মর। ব্রুম এবং অ্মরঞ্জ 
র্াউনি নে  ইময়ম া স্টজার্ এবং তারা এখর্ স্বাভানবমর্ ন মর এমসমে। ব্রুর্ন র্ এর্টি অ্মরঞ্জ স্টজার্ 
নে  এবং এর্টি ইময়ম া স্টজামর্ র্ানবময় আর্া হমে। অ্তএব, নর্মষিাজ্ঞাগুন  র্াজ র্মর। এবং এো 
খুব সহজ র্রার জর্য, র্নদ্ আপনর্ সামানজর্ভামব দ্মূর স্টথমর্ থামর্র্, এবং আপনর্ এর্টি মুমখাশ 
পমরর্, এবং আপনর্ বুনিমার্ স্টথমর্ থামর্র্, এর স্টর্ার্টিই স্টর্ার্ সমসযা হমব র্া। সবই স্ব-
আমরানপত।"  
  
িিন মার্ ফ াকাস ফ াম্বর্ পবরিিন র্  
  
ব্রুম কাউবি - ইম্ব়েম্বলা ফ ার্ অপসারণ করা হম্ব়েম্বে  
  
নর্ম্নমুখী এবং র্ম ইনতবাের্তার হার এবং হাসপাতাম  ভনতন র উপর নভনি র্মর, ব্রুম র্াউনি 
এখর্ তার ইময়ম া সতর্ন তামূ র্ স্টজামর্র মর্নাদ্া অ্পসারমণর স্টর্াগয।  
  
ব্রুকবলর্ - অম্বরঞ্জ ফ ার্ ইম্ব়েম্বলা সিকন িা অঞ্চম্বল পবরিিন র্ হল  
  
গত সপ্তামহ, ব্রুর্ন মর্র স্টরে স্টজার্ তার অ্গ্রগনতর উপর নভনি র্মর অ্মরমঞ্জ রূপান্তনরত হয়। 
স্টজার্টি অ্গ্রগনত প্রদ্শনর্ অ্বযাহত স্টরমখমে, তাই এখর্ বতন মার্ অ্মরঞ্জ স্টজার্ এর্টি ইময়ম া 
সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চম  পনরবতন র্ র্রা হমব, এবং বতন মার্ ইময়ম া বা ার স্টজার্ অ্পসারণ র্রা হমব।  
  
অম্বরঞ্জ কাউবি - ইম্ব়েম্বলা ফ ার্ অপসারণ করা হম্ব়েম্বে  
 
নবদ্যমার্ ইময়ম া স্টজার্ অ্গ্রগনত এবং িারাবানহর্ভামব র্ম ইনতবাের্তার হার এবং র্তুর্ দদ্নর্র্ 
স্টর্মসর র্ম সংখযা প্রদ্শনর্ র্মরমে। সতর্ন তাম ূর্ ইময়ম া স্টজার্ অ্পসারণ র্রা হমব।  
  
র্িুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
ব্রঙ্কস - র্িুর্ ইম্ব়েম্বলা সিকন িা অঞ্চল - মার্বচম্বের  র্ে এখাম্বর্ এিং এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
ব্রঙ্কমসর স্টবশ র্ময়র্টি সম্প্রদ্াময় ইনতবাের্ স্টর্স বনৃি স্টপময়মে, এবং এর্টি সতর্ন তামূ র্ ইময়ম া 
অ্ঞ্চম র স্টমনির্স পূরণ র্মরমে।  
  
এবর কাউবি - র্িুর্ অম্বরঞ্জ সিকন িা ফ ার্ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
এনর ইময়ম া সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চম র নর্েু অ্ংশ এর্টি অ্মরঞ্জ সতর্ীর্রণ স্টজামর্ রূপান্তমরর স্টমনির্স 
পূরণ র্মর। পূবনবতী ইময়ম া স্টজার্ সম্প্রসানরত র্রা হময়মে এনর র্াউনির র্তুর্ অ্ংশ অ্ন্তভুন ক্ত 
র্রার জর্য র্তুর্ স্টর্মসর বৃনি, ইনতবাের্তা এবং হাসপাতাম  ভনতন হওয়ার  ের্া স্টদ্মখ।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bronx_EastZonesOnly_11_18_20.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Bronx_WestZonesOnly_11_18_20.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ErieZonesOnly.pdf


 

 

কুইে - প্রসাবরি ইম্ব়েম্বলা সিকন িা ফ ার্ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
বতন মার্ কুইন্স স্টজার্ অ্নতনরক্ত সম্প্রদ্ায় অ্ন্তভুন ক্ত র্রার জর্য সম্প্রসানরত র্রা হমব স্টর্খামর্ গত 
দ্শ নদ্মর্ ইনতবাের্তা এবং স্টর্স উভয় বৃনি স্টপময়মে, এবং বতন মামর্ 7 নদ্মর্র স্টরান ং গম়ে 2.5% 
ইনতবাের্তার স্টবনশ আমে  
  
র্া়োগ্রা কাউবি - র্িুর্ ইম্ব়েম্বলা সিকন িা ফ ার্ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
উির স্টোর্াওয়ান্ডা স্টর্স এবং ইনতবাের্তার বনৃি স্টদ্মখমে এবং এর্টি ইময়ম া সতর্ন তাম ূর্ 
অ্ঞ্চম র জর্য স্টমনির্স পরূণ র্মরমে।  
  
গভর্নর  ক্ষ্য র্মরমের্ স্টর্ রামজযর মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌশম র অ্িীমর্ সর্  স্ট ার্াস এ ার্ায় 
ইনতবাের্ পরীক্ষ্ার হার 4.73 শতাংশ এবং স্ট ার্াস স্টজামর্র বাইমর তা হ  3.10 শতাংশ। 
স্ট ার্াস এ ার্ার মমিয গতর্া  30,762 জমর্র পরীক্ষ্ার   া   প্রর্ানশত হময়মে, র্ার  ম  
1,455 জর্ আরামন্তর সংখযা পাওয়া নগময়মে। স্টেমের অ্বনশষ্াংমশ, এই স্ট ার্াস এ ার্াগুন  গণর্া 
র্া র্মর, 123,672 জমর্র পরীক্ষ্ার   া   নরমপােন  র্রা হময়মে, র্ামত 3,839 জর্ আরান্ত 
পাওয়া স্টগমে। গতর্াম র, তার আমগর নদ্মর্র, বতন মার্ 7 নদ্মর্র স্টরান ং গ়ে, এবং স্টশষ দ্ইু 
সপ্তামহর পরীক্ষ্ার পণূনাঙ্গ   া   নর্মে স্টদ্ওয়া হম া:  
  

ফ াকাস ফ ার্  
11/1- 
11/7 % 
ইবিিাচক  

11/8- 
11/14 % 
ইবিিাচক  

িিন মার্ 
7 বেম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

আম্বগর বের্ 
(11/16) % 
ইবিিাচক  

গিকাল 
(11/17) % 
ইবিিাচক  

    
    

    

কুইন্স নর্উ গামেন র্ 
নহ স/ মরে 

নহ স ইময়ম া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এ ার্া % 

ইনতবাের্  

2.96%  3.48%  3.48%  4.17%  3.85%      

রর্ যান্ড ইময়ম া-
স্টজার্ স্ট ার্াস 
এ ার্া % 
ইনতবাের্  

2.96%  2.23%  2.50%  5.28%  3.52%      

স্টেমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এ ার্া % 

ইনতবাের্  
6.45%  4.59%  4.33%  5.74%  5.71%      

ওময়েমেোর 
অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 

7.46%  9.34%  8.34%  7.42%  5.41%      

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_NorthZonesOnly.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NiagaraZonesOnly.pdf


 

 

স্ট ার্াস এ ার্া % 
ইনতবাের্  

এনর ইময়ম া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এ ার্া % 

ইনতবাের্  
5.35%  7.30%  7.39%  8.05%  8.26%      

মর্মরা ইময়ম া-
স্টজার্ স্ট ার্াস 
এ ার্া % 
ইনতবাের্  

4.06%  5.54%  4.74%  3.68%  3.87%      

ওর্ন্ডাগা ইময়ম া-
স্টজার্ স্ট ার্াস 
এ ার্া % 
ইনতবাের্  

4.68%  6.58%  6.02%  8.42%  4.74%      

েযামের্ আই যান্ড 
ইময়ম া-স্টজার্ 

স্ট ার্াস এ ার্া % 
ইনতবাের্  

3.00%  4.33%  4.24%  4.81%  4.24%      

টিওগা ইময়ম া-
স্টজার্ স্ট ার্াস 
এ ার্া % 
ইনতবাের্  

10.03%  10.81%  8.39%  7.14%  6.90%      

রাজযবযাপী সর্  
স্ট ার্াস এ ার্া % 

ইনতবাের্  
3.83%  4.84%  4.62%  4.89%  4.73%      

স্ট ার্াস অ্ঞ্চ গুন র 
সামথ অ্ন্তভুন নক্তসহ 
স্টেেবযাপী % 
ইনতবাের্  

1.95%  2.86%  2.95%  3.18%  3.43%      

স্ট ার্াস এ ার্া 
অ্ন্তভুন ক্ত র্া র্মর 
রাজযবযাপী % 
ইনতবাের্  

1.81%  2.47%  2.60%  2.82%  3.10%      

  
আজমর্র তথয সংমক্ষ্মপ নর্মে তুম  িরা হম া:  
  

• হাসপািাম্বল ফরাগী ভবিন  - 2,202 (+78)  
• সেে ভবিন  হও়ো ফরাগী - 352  



 

 

• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 50  
• ICU এর সংখো - 423 (+15)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 192 (+16)  
• ফমাে োড়া ফপম্ব়েম্বের্ - 82,261 (+239)  
• মৃিুে - 35  
• ফমাে মৃিুে - 26,225  

  
গত নতর্ নদ্মর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চম র পরীক্ষ্ায় পনজটিভ   া ম র শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  2.3%  2.8%  3.3%  

Central New York  3.9%  4.5%  3.7%  
Finger Lakes  4.3%  3.7%  3.9%  
Long Island  3.5%  3.5%  3.6%  
Mid-Hudson  3.0%  4.3%  4.6%  

Mohawk Valley  1.7%  3.1%  2.6%  
New York City  2.3%  2.9%  2.9%  
North Country  1.8%  2.2%  1.9%  
Southern Tier  1.4%  0.7%  1.4%  

Western New York  5.2%  6.5%  5.6%  
  
গত নতর্ নদ্মর্ প্রনতটি অ্ঞ্চম র পরীক্ষ্ায় আরান্তমদ্র   া ম র শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  
Bronx  2.5%  3.7%  3.9%  
Brooklyn  1.9%  2.3%  2.6%  
Manhattan  1.6%  2.3%  2.2%  
Queens  3.3%  3.1%  3.3%  

Staten Island  3.1%  4.8%  4.3%  
  
স্টমাে 574,072 জর্ বযনক্ত র্ারা ভাইরামসর পরীক্ষ্ায় আরান্ত নর্নিত হর্, তামদ্র স্টভৌগন র্ নবশদ্ 
নববরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমাে আরান্ত  র্িুর্ আরান্ত  
Albany  4,730  77  
Allegany  692  25  



 

 

Broome  4,545  76  
Cattaraugus  739  44  
Cayuga  664  10  

Chautauqua  1,304  39  
Chemung  2,438  34  
Chenango  518  6  
Clinton  389  5  
Columbia  906  11  
Cortland  801  22  
Delaware  289  8  
Dutchess  6,386  78  
Erie  18,983  573  
Essex  236  2  
Franklin  207  12  
Fulton  408  5  
Genesee  655  20  
Greene  596  3  
Hamilton  31  5  
Herkimer  524  16  
Jefferson  345  6  
Lewis  265  12  

Livingston  527  18  
Madison  753  14  
Monroe  11,148  257  

Montgomery  349  18  
Nassau  55,112  397  
Niagara  2,869  71  
NYC  287,022  1,747  
Oneida  3,752  85  

Onondaga  8,301  217  
Ontario  1,008  22  
Orange  15,412  129  
Orleans  538  12  
Oswego  1,053  47  
Otsego  480  10  
Putnam  2,269  26  



 

 

Rensselaer  1,389  25  
Rockland  20,176  132  
Saratoga  1,769  28  

Schenectady  1,950  30  
Schoharie  160  5  
Schuyler  238  1  
Seneca  222  2  

St. Lawrence  610  7  
Steuben  1,467  19  
Suffolk  54,485  430  
Sullivan  2,008  15  
Tioga  984  11  

Tompkins  828  8  
Ulster  2,865  30  
Warren  518  3  

Washington  407  0  
Wayne  824  16  

Westchester  45,335  360  
Wyoming  375  12  
Yates  218  1  

  
গতর্া  নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 35 জর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীর মৃতুয হময়মে, র্ার 
 ম  স্টমাে সংখযা এমস দ্াাঁন়েময়মে 26,225-স্টত। বসবামসর র্াউনি অ্র্ুর্ায়ী এর্ স্টভৌগন র্ নবশদ্ 
বযাখযা নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুর্া়েী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  3  
Broome  1  

Chautauqua  1  
Chemung  1  
Erie  4  

Herkimer  1  
Kings  2  
Lewis  1  

Manhattan  4  



 

 

Monroe  1  
Nassau  2  
Oneida  1  
Orange  1  
Oswego  1  

Rensselaer  1  
Richmond  1  
Schenectady  2  
Steuben  2  
Suffolk  1  
Ulster  1  

Westchester  3  
  

###  
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