
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা হালর্াগাদ করা COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ াম্বর্র কথা ফ াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
রকলোন্ড কাউবির ইম্ব়েম্বলা ফ ার্ সম্প্রসাবরত; অম্বরঞ্জ এিং ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবির র্তুর্ 

ইম্ব়েম্বলা ফ ার্  
  

হট স্পট এলাকা়ে ইবতিােক পরীক্ষার হার হল 4.11 েতাংে; সি ফ াকাস ফ ার্ এলাকাগুবলর 
িাইম্বর বর্উ ই়েকন  ফস্টম্বট ইবতিােকতা 2.38 েতাংে  

  
রা েিোপী ইবতিােকতার হার 2.72 েতাংে  

  
গতকাল বর্উ ই়েকন  ফস্টম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 31  ম্বর্র মৃতুে হম্ব়েম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে হালর্াগাদরৃ্ত COVID-19 মাইমরা-ক্লাোর 
স্ট ার্াস স্টজার্গুনলর র্থা স্ট াষণা র্মরমের্। রর্লযান্ড র্াউনির ইইময়মলা সতর্ন তামূলর্ স্টজার্ 
সম্প্রসারণ র্রা হমে, এেং ইনতোচর্তা এেং হাসপাতামল ভনতন র র্ারমণঅ্মরঞ্জ এেং ওময়েমচোর 
র্াউনির নর্েু অ্ংশমর্ইইময়মলা সতর্ন তামূলর্ স্টজার্হময়যামে।  
  
"আপনর্ যনদ সারা স্টদমশর এেং সারা নেমের নদমর্ তার্ার্, স্টদর্মের্ স্টয COVID-19 োড়মে। 
নর্উ ইয়মর্ন , আমামদর চারপামশ যা  েমে তা স্টথমর্ আমরা অ্র্ারময র্ই- এেং ঠান্ডা আেহাওয়া 
এেং েুটির ভ্রমমণর সামথ, এখর্ স্টথমর্ জার্ুয়ানর পযনন্ত খুেই নেপজ্জর্র্ হমত চমলমে। আমরা নর্েু 
অ্নতনরক্ত মাইমরা-ক্লাোর স্টজার্ স্টযাগ র্রমত যানি। যনদও গত র্ময়র্ সপ্তামহ নর্েু এলার্ার 
উন্ননত হময়মে, অ্র্যার্য অ্ংমশ ইনতোচর্তার হার স্টেমড়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই র্ময়র্ 
সপ্তাহ েুটির নদমর্র র্ারমণ চযামলনঞ্জং হমে, নেমশষ র্মর স্টযমহতু আমরা সোই আমামদর নিয়জর্মদর 
সামথ স্টদখা র্রমত চাই স্টয েের আমরা র্াটীময়নে তার পমর, নর্ন্তু আমরা আমামদর সতর্ন তায় 
নিমল নদমত পানর র্া। ভামলাোসা মামে মামে যা র্ঠির্ তা র্মর থামর্ - এই েের, যনদ আপনর্ 
র্াউমর্ ভামলাোমসর্, তাহমল তার স্টথমর্ দমূর থার্া অ্মর্র্ েুনিমার্ র্াজ, এ র্থা েলমত ও 
শুর্মত যতই র্ঠির্ স্টহার্ র্া স্টর্র্। আমরা এর মধ্য নদময় স্টযমত পানর যনদ আমরা সোই 
আমামদর মুমখাশ পরমত থানর্, সামানজর্ভামে দমূর থার্মত পানর, সমামেশ এনড়ময় চলমত পানর, হাত 
ধ্ুই এেং সমেনাপনর নর্উ ইয়র্ন  ো  থানর্।"  
  



 

 

িতন মার্ ফ াকাস ফ াম্বর্ পবরিতন র্  
  
রকলোন্ড কাউবি - মার্বেম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
েতন মার্ রর্লযান্ড অ্ঞ্চল অ্নতনরক্ত এলার্া অ্ন্তভুন ক্ত র্রার জর্য সম্প্রসানরত র্রা হমে স্টযখামর্ 
ইনতোচর্তা এেং স্টর্মসর সংখযার েৃনি হময়মে, যার মমধ্য আমে পালন নরভার, ওময়ে হযাভারস্ট্র, 
স্টোনর্ পময়ি এেং সু ার্ন।  
  
র্তুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
অম্বরঞ্জ কাউবি - বর্ম্বের মার্বেম্বের বলঙ্ক  
  
নর্উোগন, নর্উ উইন্ডসর, নমডলোউর্এেং হাইলযান্ড জলিপামত ইনতোচর্তার হার এেং দদর্নির্ 
স্টর্মসর সংখযা েৃনি স্টপময়মে, যা ইময়মলা সতর্ন তামলূর্ অ্ঞ্চমলর জর্য স্টমনির্স পূরণ র্মরমে।  
  
ওম্ব়েস্টম্বেস্টার কাউবি - বর্ম্বের মার্বেম্বের বলঙ্ক  
  
নর্উ স্টরামশল, ওনসনর্ং, েযানরোউর্, ইয়ঙ্কারস এেং নপর্নিল িমতযর্টি জায়গাই ইনতোচর্তার হার 
এেং দদর্নির্ স্টর্মসর সংখযার েৃনি স্টদমখমে,,যা িনতটি এলার্ায় সতর্ন তামলূর্ ইময়মলা স্টজামর্র 
স্টমনির্স পূরণ র্মরমে।  
  
গভর্নর লক্ষ্য র্মরমের্ স্টয রামজযর মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌশমলর অ্ধ্ীমর্ সর্ল স্ট ার্াস এলার্ায় 
ইনতোচর্ পরীক্ষ্ার হার 4.11 শতাংশ এেং স্ট ার্াস স্টজামর্র োইমর তা হল 2.38 শতাংশ। 
স্ট ার্াস এলার্ার মমধ্য গতর্াল 37,685 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল ির্ানশত হময়মে, যার  মল 
1,550 জর্ আরামন্তর সংখযা পাওয়া নগময়মে। স্টেমের অ্েনশষ্াংমশ, এই স্ট ার্াস এলার্াগুনল গণর্া 
র্া র্মর, 157,554 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল নরমপােন  র্রা হময়মে, যামত 3,760 জর্ আরান্ত 
পাওয়া স্টগমে। গতর্ামলর, তার আমগর নদমর্র, েতন মার্ 7 নদমর্র স্টরানলং গড়, এেং স্টশষ দইু 
সপ্তামহর পরীক্ষ্ার পণূনাঙ্গ  লা ল নর্মচ স্টদওয়া হমলা:  
  

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

11/8- 
11/14 % 
ইবতিােক  

িতন মার্ 7 
বদম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

আম্বগর বদর্ 
(11/17) % 
ইবতিােক  

গতকাল 
(11/18) % 
ইবতিােক  

  
  

  

এনর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

4.53%  7.22%  7.21%  8.30%  6.73%    

এনর ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

4.64%  5.34%  6.08%  9.26%  5.19%    

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RocklandZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NewburghZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MiddletownZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Highland_FallsZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/New_RochelleZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OssiningZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TarrytownZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/YonkersZonesOnly11-19.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PeekskillZonesOnly11-19.pdf


 

 

র্ায়াগ্রা ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

4.29%  5.10%  3.74%  4.48%  1.94%    

মর্মরা ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

4.06%  5.54%  4.39%  3.87%  3.64%    

ওর্ন্ডাগা ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

4.68%  6.58%  5.67%  4.74%  4.90%    

কুইন্স নর্উ গামডন র্ নহলস/ মরে 
নহলস/অ্যামোনরয়া ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % ইনতোচর্  

2.11%  3.40%  3.41%  3.86%  2.76%    

ব্রঙ্কস আইলযান্ড ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % ইনতোচর্  

2.70%  3.81%  3.62%  4.93%  2.73%    

ব্রঙ্কস ওময়ে ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

2.79%  3.80%  4.50%  5.44%  3.67%    

ব্রুর্নলর্ ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

3.33%  3.92%  3.59%  3.57%  4.31%    

রর্লযান্ড ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

2.96%  2.23%  2.32%  3.52%  1.18%    

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

6.45%  4.59%  4.34%  5.71%  5.49%    

েযামের্ আইলযান্ড ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % ইনতোচর্  

3.00%  4.33%  4.29%  4.24%  4.31%    

টিওগা ইময়মলা-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

10.03%  10.81%  6.44%  6.90%  5.17%    

ওময়েমচোর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

7.46%  9.34%  7.96%  5.41%  8.16%    

রাজযেযাপী সর্ল স্ট ার্াস 
এলার্া % ইনতোচর্  

3.38%  4.79%  4.12%  5.02%  4.11%    

স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনলর সামথ 
অ্ন্তভুন নক্তসহ স্টেেেযাপী % ইনতোচর্  

1.95%  2.86%  2.84%  3.43%  2.72%    

স্ট ার্াস এলার্া অ্ন্তভুন ক্ত র্া র্মর 
রাজযেযাপী % ইনতোচর্  

1.81%  2.47%  2.44%  3.10%  2.38%    

  
  
আজমর্র তথয সংমক্ষ্মপ নর্মচ তুমল ধ্রা হমলা:  
  

• ফরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 2,276 (+74)  
• সদে ভবতন  হও়ো ফরাগী - 342  



 

 

• হসবপটাল কাউবি - 50  
• ICU সংখো - 437 (+14)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-ফত ভবতন র সংখো - 200 (+8)  
• ফমাট বিসো ন  - 82,507 (+246)  
• মৃতুে - 31  
• ফমাট মৃতুে - 26,257  

  
গত নতর্ নদমর্ জার্ামর্া িনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ার পনজটিভ  লা মলর শতাংশ এেং েতন মার্ 7-
নদমর্র গড় নর্ম্নরূপ:  
  

REGION  MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  
িতন মার্ 7-বদম্বর্র 

গড়  
Capital Region  2.8%  3.3%  2.2%  2.31%  
Central New 

York  
4.5%  3.7%  3.3%  3.55%  

Finger Lakes  3.7%  3.9%  2.9%  3.89%  
Long Island  3.5%  3.6%  3.1%  3.26%  
Mid-Hudson  4.3%  4.6%  3.9%  3.84%  

Mohawk Valley  3.1%  2.6%  2.2%  2.44%  
New York City  2.9%  2.9%  2.4%  2.53%  
North Country  2.2%  1.9%  1.3%  1.75%  
Southern Tier  0.7%  1.4%  1.4%  1.14%  
Western New 

York  
6.5%  5.6%  4.1%  4.85%  

  
গত নতর্ নদমর্ িনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ায় আরান্তমদর  লা মলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  ফসামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  
Bronx  3.7%  3.9%  2.7%  
Brooklyn  2.3%  2.6%  2.4%  
Manhattan  2.3%  2.2%  1.8%  
Queens  3.1%  3.3%  2.5%  

Staten Island  4.8%  4.3%  4.2%  
  
স্টমাে 579,382 জর্ েযনক্ত যারা ভাইরামসর পরীক্ষ্ায় আরান্ত নর্নিত হর্, তামদর স্টভৌগনলর্ নেশদ 
নেেরণ নর্ম্নরূপ:  



 

 

  
কাউবি  ফমাট আরান্ত  র্তুর্ আরান্ত  
Albany  4,822  92  
Allegany  709  17  
Broome  4,620  75  

Cattaraugus  780  41  
Cayuga  676  12  

Chautauqua  1,316  12  
Chemung  2,487  49  
Chenango  531  13  
Clinton  397  8  
Columbia  918  12  
Cortland  827  26  
Delaware  291  2  
Dutchess  6,439  53  
Erie  19,473  490  
Essex  239  3  
Franklin  215  8  
Fulton  415  7  
Genesee  674  19  
Greene  600  4  
Hamilton  35  4  
Herkimer  537  13  
Jefferson  354  9  
Lewis  275  10  

Livingston  542  15  
Madison  766  13  
Monroe  11,444  296  

Montgomery  362  13  
Nassau  55,486  374  
Niagara  2,934  65  
NYC  288,869  1,847  
Oneida  3,846  94  

Onondaga  8,494  193  
Ontario  1,022  14  
Orange  15,566  154  



 

 

Orleans  548  10  
Oswego  1,081  28  
Otsego  492  12  
Putnam  2,306  37  

Rensselaer  1,411  22  
Rockland  20,263  87  
Saratoga  1,804  35  

Schenectady  1,983  33  
Schoharie  162  2  
Schuyler  247  9  
Seneca  225  3  

St. Lawrence  627  17  
Steuben  1,488  21  
Suffolk  54,916  431  
Sullivan  2,031  23  
Tioga  996  12  

Tompkins  840  12  
Ulster  2,937  72  
Warren  525  7  

Washington  411  4  
Wayne  854  30  

Westchester  45,672  337  
Wyoming  382  7  
Yates  220  2  

  
গতর্াল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 31 জমর্র মৃতুয হময়মে, যার  মল স্টমাে সংখযা 
এমস দাাঁনড়ময়মে 26,257 জমর্। েসোমসর র্াউনি অ্র্ুযায়ী এর্ স্টভৌগনলর্ নেশদ েযাখযা নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযা়েী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Allegany  2  
Bronx  1  

Chemung  1  
Dutchess  1  
Erie  5  



 

 

Kings  4  
Monroe  1  
Nassau  2  
Niagara  1  
Ontario  1  
Orange  1  
Queens  3  

Rensselaer  1  
Richmond  1  
Saratoga  1  

Schenectady  1  
Suffolk  1  
Ulster  1  

Westchester  1  
  

###  
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