
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ 205,466টি COVID-19  রীক্ষার ফলাফল বরম্ব ার্ন  করা হম্বয়বেল  

  
রফাকাস এলাকায় রীক্ষায় ইবতিাচকতার হার হম্বলা 4.55 েতাংে; সি রফাকাস র ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ইবতিাচকতার 2.15 েতাংে  
  

রা েিো ী ইবতিাচকতার হার 2.66 েতাংে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 32  ম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরর্ ঘে গতোল 205,466টি COVID-19  
ডায়গর্স্টিে পরীক্ষার ফলাফল স্টর্উ ইয়েন  ঘিমে ঘ াষণা েরা হময়স্টিল - ো এেটি র্তুর্ 
সর্নাস্টিে ঘরেডন ।  
  
"গতোল আমরা 205,000টি পরীক্ষা েমরস্টি, ো এেটি র্তুর্ ঘরেডন । মমর্ রাখমর্র্ েখর্ আমরা 
প্রথম শুরু েমরস্টিলাম, আমরা স্টিমর্ মাত্র 500টি পরীক্ষা েরমত পারতাম - আমরা এতোই 
অ্গ্রসর হময়স্টি। এখামর্ প্রসঙ্গ খুর্ই গুরুত্বপূণন োরণ আস্টম চাই স্টর্উ ইয়েন র্াসীরা আমামির ঘসে 
েরা স্টর্য়মমর প্রস্টত আস্থা থামে। এর্ং এো এমর্ র্য় ঘে আমামির স্টর্য়ম অ্র্যার্য রামজযর স্টর্য়মমর 
ঘচময় অ্মর্ে ঘর্স্টি েঠির্, স্টর্ষয় হল ঘে আমরা ঘসগুস্টল আমগই চালু েমরস্টি। আমামির স্টিগার 
অ্র্যার্য রামজযর তুলর্ায় অ্মর্ে েম, এর্ং তাই আমামির েমনক্ষমতা অ্র্যার্য রামজযর তুলর্ায় 
অ্মর্ে ভাল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপস্টর্ স্টর্মজর ভাগয স্টর্িনারণ েরুর্। েস্টি আপস্টর্ স্টর্য়ম 
ঘমমর্ চমলর্, তাহমল আপস্টর্ ঠিে আমির্। আর েস্টি আপস্টর্ ঠিে র্া থামের্, তাহমল আপর্ার 
স্টর্য়মগুস্টল র্িমল োমর্। মাইমরা-ক্লািার পদ্ধস্টত স্টর্য়ম ঘমমর্ চলা স্থামর্র উপর স্টর্স্টিস্টর্মষি আমরাপ 
েমর র্া। এো এমতাোই লক্ষয-স্টভস্টিে। আপস্টর্ এর্ং আপর্ার প্রস্টতমর্িীরা েস্টি িাস্টয়ত্বিীল ভামর্ 
োজ েমরর্, তাহমল আপর্ার স্থার্ীয় সম্প্রিাময়র প্রস্টত আপর্ামির সস্টিস্টলত, আগ্রহ থােমর্। আস্টম 
থযাঙ্কসস্টগস্টভং স্টর্ময় স্টচস্টিত, এর্ং আস্টম স্টর্শ্বাস েস্টর মার্ুষ ঘর্পমরায়া হমল তার এে র্যাপে প্রভার্ 
পড়মত পামর। সামাস্টজেীেরণ হল এেটি সমসযা, এর্ং সামাস্টজেীেরণ হল মার্ুমষর স্বাভাস্টর্ে 
আচরণ। তাই আমরা সতেন  আস্টি, স্টেন্তু আমরা স্টে েস্টর তার উপর এো স্টর্ভন র েমর।"  
  



 

 

গভর্নর লক্ষয েমরমির্ ঘে ঘিমের মাইমরা-ক্লািার ঘেৌিমলর অ্িীমর্ সেল ঘফাোস এলাোয় 
পরীক্ষায় ইস্টতর্াচেতার হার 4.55 িতাংি এর্ং ঘফাোস ঘজামর্র র্াইমর তা হল 2.15 িতাংি। 
ঘফাোস এলাোর মমিয গতোল 43,790 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল প্রোস্টিত হময়মি, োর ফমল 
1,994 জর্ আরামির সংখযা পাওয়া স্টগময়মি। ঘিমের অ্র্স্টিষ্াংমি, এই ঘফাোস এলাোগুস্টল গণর্া 
র্া েমর, 161,676 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল স্টরমপােন  েরা হময়মি, োমত 3,474 জর্ আরাি 
পাওয়া ঘগমি। গতোমলর, তার আমগর স্টিমর্র, র্তন মার্ 7 স্টিমর্র ঘরাস্টলং গড়, এর্ং ঘিষ িইু 
সপ্তামহর পরীক্ষার পণূনাঙ্গ ফলাফল স্টর্মচ ঘিওয়া হমলা:  
  

STATEWIDE  
11/1- 11/7 

% ইবতিাচক  
11/8- 11/14 
% ইবতিাচক  

িতন মার্ 7 
বিম্বর্র 

ররাবলং গড়  

আম্বগর বির্ 
(11/18) % 
ইবতিাচক  

গতকাল 
(11/19) % 
ইবতিাচক  

  
  

রাজযর্যাপী সেল 
ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
3.44%  4.89%  4.66%  4.23%  4.55%    

ঘফাোস অ্ঞ্চলগুস্টলর 
সামথ অ্িভুন স্টিসহ 

ঘিের্যাপী % ইস্টতর্াচে  
1.95%  2.86%  2.91%  2.72%  2.66%    

ঘফাোস এলাো অ্িভুন ি 
র্া েমর রাজযর্যাপী % 

ইস্টতর্াচে  
1.81%  2.47%  2.44%  2.38%  2.15%    

  
মাইমরা-ক্লািার ঘজার্ আজ, গতোল, আমগর স্টির্, গত সপ্তামহর এর্ং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
স্টিমর্র গড় ইস্টতর্াচেতার হার স্টর্মচ ঘিওয়া হল:  
  

রফাকাস র ার্  
11/1- 11/7 

% 
ইবতিাচক  

11/8- 
11/14 % 
ইবতিাচক  

আম্বগর 
বিম্বর্র 7 
বিম্বর্র 
ররাবলং 
গড়  

গতকাম্বলর 7 
বিম্বর্র 

ররাবলং গড়  

িতন মার্ 7 
বিম্বর্র 
ররাবলং 
গড়  

  

  
এস্টর অ্মরঞ্জ-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাোয় % ইস্টতর্াচে  

4.53%  7.22%  7.46%  7.21%  7.40%    

এস্টর ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

4.64%  5.34%  6.22%  6.08%  6.57%    

র্ায়াগ্রা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

4.29%  5.10%  5.04%  3.74%  4.40%    



 

 

মর্মরা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

4.06%  5.54%  4.74%  4.39%  4.12%    

ওর্ন্ডাগা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

4.68%  6.58%  6.02%  5.67%  6.01%    

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

2.11%  3.40%  3.47%  3.41%  3.39%    

ব্রঙ্কস ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

2.70%  3.81%  3.60%  3.62%  3.41%    

ব্রঙ্কস ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

2.79%  3.80%  4.66%  4.50%  4.68%    

ব্রুেস্টলর্ ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

3.33%  3.92%  3.56%  3.59%  3.55%    

রেলযান্ড ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

3.46%  3.55%  3.79%  3.69%  3.41%    

ঘচমুং অ্মরঞ্জ-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

6.45%  4.59%  4.33%  4.34%  4.76%    

িযামের্ আইলযান্ড ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % ইস্টতর্াচে  

3.00%  4.33%  4.24%  4.29%  4.08%    

টিওগা ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস 
এলাো % ইস্টতর্াচে  

10.03%  10.81%  8.39%  6.44%  6.20%    

অ্মরঞ্জ স্টমডলোউর্ ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % ইস্টতর্াচে  

2.95%  3.81%  3.75%  4.54%  4.65%    

অ্মরঞ্জ স্টর্উর্াগন ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘফাোস এলাো % ইস্টতর্াচে  

5.96%  8.07%  7.85%  8.04%  7.97%    

অ্মরঞ্জ হাইলযান্ড ফলস - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
0.00%  13.95%  13.68%  9.62%  10.81%    

ওময়িমচিার স্টপেসস্টিল - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
5.16%  10.36%  8.10%  8.59%  8.11%    

ওময়িমচিার ওস্টসস্টর্ং - ইময়মলা-
ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
5.00%  9.88%  11.40%  10.90%  10.96%    



 

 

ওময়িমচিার েযাস্টরোউর্ - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
4.26%  8.47%  10.30%  10.84%  9.82%    

ওময়িমচিার ইময়াঙ্কাসন - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
3.42%  4.48%  4.84%  4.68%  4.63%    

ওময়িমচিার স্টর্উ ঘরামসল - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
4.40%  6.46%  6.07%  5.79%  6.66%    

ওময়িমচিার ঘপােন  ঘচিার 
অ্মরঞ্জ-ঘজার্ ঘফাোস এলাো % 

ইস্টতর্াচে  
7.46%  9.34%  8.34%  7.96%  7.34%    

  
আজমের তথয সংমক্ষমপ স্টর্মচ তুমল িরা হমলা:  
  

• হাস াতাম্বল ররাগী ভবতন  - 2,348 (+72)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 361  
• হাস াতাল কাউবিসমূহ - 50  
• ICU এর সংখ্ো - 445 (+8)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 205 (+5)  
• রমার্ োড়া র ম্বয়ম্বের্ - 82,766 (+259)  
• মৃতুে - 32  
• রমার্ মৃতুে - 26,292  

  
গত স্টতর্ স্টিমর্ জার্ামর্া প্রস্টতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষার পস্টজটিভ ফলাফমলর িতাংি স্টর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুিিার  িৃহস্পবতিার  িতন মার্ 7 বিম্বর্র গড়  
Capital Region  3.3%  2.2%  1.9%  2.28%  

Central New York  3.7%  3.3%  3.2%  3.74%  
Finger Lakes  3.9%  2.9%  3.2%  3.59%  
Long Island  3.6%  3.1%  2.9%  3.19%  
Mid-Hudson  4.6%  3.9%  3.4%  3.82%  

Mohawk Valley  2.6%  2.2%  2.3%  2.56%  
New York City  2.9%  2.4%  2.4%  2.52%  
North Country  1.9%  1.3%  1.6%  1.81%  
Southern Tier  1.4%  1.4%  0.9%  1.16%  

Western New York  5.6%  4.1%  4.1%  4.84%  



 

 

  
গত স্টতর্ স্টিমর্ প্রস্টতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আরািমির ফলাফমলর িতাংি স্টর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুিিার  িৃহস্পবতিার  িতন মার্ 7 বিম্বর্র গড়  
Bronx  3.9%  2.7%  3.2%  3.03%  
Brooklyn  2.6%  2.4%  2.2%  2.22%  
Manhattan  2.2%  1.8%  1.7%  1.85%  
Queens  3.3%  2.5%  2.7%  2.86%  

Staten Island  4.3%  4.2%  3.5%  4.01%  
  
  
ঘমাে 5,84,850 জর্ ঘমাে র্যস্টি োরা ভাইরামসর পরীক্ষায় ইস্টতর্াচে ফল লাভ েমরর্, তামির 
ঘভৌগস্টলে স্টর্িি স্টর্র্রণ স্টর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমার্ আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  4,906  84  
Allegany  758  49  
Broome  4,688  68  

Cattaraugus  809  29  
Cayuga  681  5  

Chautauqua  1,351  35  
Chemung  2,518  31  
Chenango  542  11  
Clinton  406  9  
Columbia  934  16  
Cortland  839  12  
Delaware  297  6  
Dutchess  6,493  54  
Erie  20,103  630  
Essex  240  1  
Franklin  220  5  
Fulton  416  1  
Genesee  695  21  
Greene  604  4  
Hamilton  35  0  



 

 

Herkimer  552  15  
Jefferson  376  22  
Lewis  284  9  

Livingston  549  7  
Madison  776  10  
Monroe  11,733  289  

Montgomery  364  2  
Nassau  55,875  389  
Niagara  3,023  89  
NYC  290,890  2,021  
Oneida  3,896  50  

Onondaga  8,735  241  
Ontario  1,039  17  
Orange  15,677  111  
Orleans  550  2  
Oswego  1,101  20  
Otsego  497  5  
Putnam  2,308  2  

Rensselaer  1,449  38  
Rockland  20,351  88  
Saratoga  1,842  38  

Schenectady  1,997  14  
Schoharie  162  0  
Schuyler  248  1  
Seneca  232  7  

St. Lawrence  649  22  
Steuben  1,502  14  
Suffolk  55,329  413  
Sullivan  2,044  13  
Tioga  998  2  

Tompkins  848  8  
Ulster  2,969  32  
Warren  530  5  

Washington  414  3  
Wayne  858  4  



 

 

Westchester  46,064  392  
Wyoming  384  2  
Yates  220  0  

  
গতোল স্টর্উ ইয়েন  ঘিমে COVID-19 এর োরমণ 32 জর্ স্টর্উ ইয়েন র্াসীর মৃতুয হময়মি, োর 
ফমল ঘমাে সংখযা এমস িাাঁস্টড়ময়মি 26,292-ঘত। র্সর্ামসর োউস্টি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগস্টলে স্টর্িি 
র্যাখযা স্টর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Allegany  2  
Broome  2  
Dutchess  2  
Erie  3  

Genesee  1  
Jefferson  1  
Kings  3  
Lewis  1  
Niagara  1  
Oneida  1  
Queens  2  

Rensselaer  2  
Richmond  1  
Saratoga  1  
Steuben  2  
Suffolk  2  
Wayne  1  

Westchester  4  
###  
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