
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
সকল স্ট াকাস স্ট ার্ এলাকায় ইবিিাচক পরীক্ষার হার হল 4.39 েিাংে; সি স্ট াকাস স্ট ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের ইবিিাচকিা 2.29 েিাংে  
  

রা েিোপী ইবিিাচকিার হার 2.74 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 30  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি 
সম্পমকন  আজ রর্উ ইেকন বাসীমের হালর্াগাে কমরমের্।  
  
"এখর্ স্টেমক জার্ুোররর মমযয সামারজক আলাপচাররিা বৃরি পামব, এবং আমার রবশ্বাস এর 
পররণাম হমব স্টকমসর সংখযার হামররবৃরি। কিো এবং কি দ্রুি স্টসই প্রশ্ন আপর্ার উপর রর্ভন র 
কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপরর্ যা কমরর্ িা আপরর্ পররবিন র্ করমি পামরর্, এবং 
আপরর্ আপর্ার সম্প্রোমের আচরণ পররবিন র্ করমি পামরর্। আমামের রাজয জমু়ে স্টবশ কমেকটি 
সম্প্রোে আমে যারাইমেমলা স্টজার্ হওোর সিকন িামলূক ট্র্যামক আমে অ্েবা এই সপ্তামহ স্টরড বা 
অ্মরঞ্জ অ্ঞ্চমল হমব এবং যরেও রডমসম্বর বা জার্েুাররমি একটি টীকা আসার কো, িাও আমরা 
আমামের সিকন িা বজাে রাখা বন্ধ করমি পারমবা র্া। এই টিকা প্রেমম উচ্চ চারহোসম্পন্ন 
জর্মগাষ্ঠীর জর্য রবিরণ করা হমব, রকন্তু এটি বযাপকভামব উপলব্ধ হমি র্ূযর্িম েে মাস সমে 
লাগমব, িাই আমরা েে মামসর জর্য স্টকমসর ক্রমাগি স্টবম়ে যাওোর চাপ রর্মি পারমবা র্া। 
েুটির পমর বরৃি পাওো স্টকবল আমামের কামজর একটি ফাংশর্ এবং রর্উ ইেকন বাসীরাইরিমমযযই 
িামের কম ারিা প্রমাণ কমরমে, রকন্তু েযাঙ্কসরগরভং এবং েুটির মরশুম যি এরগমে আসমে, িিই 
আমামের এই রর্মজমের রর্যনাররি পমে স্টলমগ োকমি হমব। যরে আমরা সবাই হাি যুমি োরক, 
মুমখাশ পররযার্ করর এবং সমামবশ এর়েমে যাই, িাহমল আমরা আমামের সংক্রমমণর হার কমামি 
পারব এবং রর্উ ইেকন বাসীমের রর্রাপে রাখমি পারব।"  
  
গভর্নর লক্ষ্য কমরমের্ স্টয রামজযর মাইমক্রা-ক্লাোর স্টকৌশমলর অ্যীমর্ সকল স্টফাকাস এলাকাে 
আক্রামের হার 4.39 শিাংশ এবং স্টফাকাস স্টজামর্র বাইমর িা হল 2.29 শিাংশ। স্টফাকাস 
এলাকার মমযয গিকাল 42,198 জমর্র পরীক্ষ্ার ফলাফল প্রকারশি হমেমে, যার ফমল 1,853 জর্ 



 

 

আক্রামের সংখযা পাওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরশষ্াংমশ, এই স্টফাকাস এলাকাগুরল গণর্া র্া কমর, 
154,410 জমর্র পরীক্ষ্ার ফলাফল ররমপােন  করা হমেমে, যামি 3,538 জর্ আক্রাে পাওো স্টগমে। 
গিকামলর, িার আমগর রেমর্র, বিন মার্ 7 রেমর্র স্টরারলং গ়ে, এবং স্টশষ েইু সপ্তামহর পরীক্ষ্ার 
পূণনাঙ্গ ফলাফল রর্মচ স্টেওো হমলা:  
  

পমু্বরা স্টেম্বে  
11/1- 11/7 

% ইবিিাচক  
11/8- 11/14 
% ইবিিাচক  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 

স্টরাবলং গড়  

আম্বগর বের্ 
(11/20) % 
ইবিিাচক  

গিকাল 
(11/21) % 
ইবিিাচক  

  
  
  

রাজযবযাপী সকল 
স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

3.44%  4.89%  4.55%  4.34%  4.39%    

স্টফাকাস অ্ঞ্চলগুরলর 
সামে অ্েভুন রিসহ 
স্টেেবযাপী % 
ইরিবাচক  

1.95%  2.86%  2.89%  2.87%  2.74%    

স্টফাকাস এলাকা 
অ্েভুন ি র্া কমর 
রাজযবযাপী % 
ইরিবাচক  

1.81%  2.47%  2.44%  2.49%  2.29%    

  
মাইমক্রা ক্লাোর স্টজার্ আজ, গিকাল, আমগর রের্, গি সপ্তামহর এবং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
রেমর্র গ়ে ইরিবাচকহার রর্মচ স্টেওো হল:  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
11/1- 11/7 

% 
ইবিিাচক  

11/8- 
11/14 % 
ইবিিাচক  

আম্বগর 
বেম্বর্র 7 
বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

গিকাম্বলর 7 
বেম্বর্র 

স্টরাবলং গড়  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

  
  

  

এরর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকাে % ইরিবাচক  

4.53%  7.22%  7.40%  7.25%  7.25%    

এরর ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.64%  5.34%  6.57%  7.58%  7.36%    

র্াোগ্রা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.29%  5.10%  4.40%  4.30%  4.44%    

মর্মরা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.06%  5.54%  4.12%  3.96%  3.80%    

ওর্ন্ডাগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.68%  6.58%  6.01%  5.65%  5.12%    



 

 

কুইন্স রকউ গামডন র্ রহলস/ফমরে 
রহলস/অ্যােররো ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

2.11%  3.40%  3.39%  3.32%  3.40%    

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

2.70%  3.81%  3.41%  3.49%  3.52%    

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

2.79%  3.80%  4.68%  4.72%  4.70%    

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা %ইরিবাচক  

3.33%  3.92%  3.55%  3.72%  3.70%    

রকলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.46%  3.55%  3.41%  3.30%  3.39%    

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

6.45%  4.59%  4.76%  4.15%  4.71%    

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

3.00%  4.33%  4.08%  3.99%  4.15%    

টিওগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

10.03%  10.81%  6.20%  5.90%  5.60%    

অ্মরঞ্জ রমডলোউর্ - ইমেমলা-
স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

2.95%  3.81%  4.65%  4.94%  5.41%    

অ্মরঞ্জ রর্উবাগন - ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

5.96%  8.07%  7.97%  7.93%  7.89%    

ওমেেমচোর রপক্সরিল ইমেমলা-
স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

5.16%  10.36%  8.11%  7.70%  7.15%    

ওমেেমচোর ওরসরর্ং - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

5.00%  9.88%  10.96%  10.37%  10.22%    

ওমেেমচোর েযাররোউর্ - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

4.26%  8.47%  9.82%  8.56%  8.27%    

ওমেেমচোর ইমোঙ্কাসন - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

3.42%  4.48%  4.63%  4.07%  4.11%    

ওমেেমচোর রর্উ স্টরামসল - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

4.40%  6.46%  6.66%  6.58%  5.68%    

ওমেেমচোর স্টপােন  স্টচোর 
অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

7.46%  9.34%  7.34%  7.09%  7.59%    



 

 

  
আজমকর িেয সংমক্ষ্মপ রর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 2,562 (+119)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 391  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 52  
• ICU এর সংখ্ো - 502 (+35)  
• ইিুম্বিের্সহ ইর্ম্বের্বসভ স্টকয়ার ইউবর্ে - 234 (+22)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 83,307 (+276)  
• মৃিুে - 30  
• স্টমাে মৃিুে - 26,357  

  
গি রির্ রেমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ার পরজটিভ ফলাফমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Capital Region  1.9%  2.4%  2.0%  2.32%  

Central New York  3.2%  3.5%  2.6%  3.43%  
Finger Lakes  3.2%  3.8%  2.5%  3.34%  
Long Island  2.9%  2.9%  3.5%  3.23%  
Mid-Hudson  3.4%  3.7%  3.3%  3.75%  

Mohawk Valley  2.3%  3.3%  2.1%  2.50%  
New York City  2.4%  2.6%  2.3%  2.54%  
North Country  1.6%  2.2%  1.3%  1.73%  
Southern Tier  0.9%  1.2%  1.5%  1.16%  

Western New York  4.1%  5.7%  6.0%  5.06%  
  
গি রির্ রেমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্াে আক্রােমের ফলাফমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Bronx  3.2%  3.9%  3.3%  3.28%  
Brooklyn  2.2%  2.4%  2.0%  2.24%  
Manhattan  1.7%  2.0%  1.4%  1.82%  
Queens  2.7%  2.4%  2.9%  2.85%  

Staten Island  3.5%  3.8%  4.4%  4.04%  
  
স্টমাে 5,96,214 জর্ স্টমাে বযরি যারা ভাইরামসর পরীক্ষ্াে ইরিবাচক ফল লাভ কমরর্, িামের 
স্টভৌগরলক রবশে রববরণ রর্ম্নরূপ:  



 

 

  
কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  5,108  95  
Allegany  846  39  
Broome  4,859  67  

Cattaraugus  877  35  
Cayuga  704  6  

Chautauqua  1,392  30  
Chemung  2,647  76  
Chenango  563  12  
Clinton  418  6  
Columbia  962  10  
Cortland  884  14  
Delaware  309  9  
Dutchess  6,634  65  
Erie  21,075  521  
Essex  248  2  
Franklin  231  2  
Fulton  432  3  
Genesee  758  23  
Greene  626  4  
Hamilton  37  1  
Herkimer  575  11  
Jefferson  418  11  
Lewis  300  0  

Livingston  583  6  
Madison  797  2  
Monroe  12,406  314  

Montgomery  378  2  
Nassau  56,706  437  
Niagara  3,152  64  
NYC  294,765  1,930  
Oneida  4,081  43  

Onondaga  9,160  213  
Ontario  1,087  15  
Orange  15,872  73  
Orleans  561  7  
Oswego  1,187  23  
Otsego  508  3  



 

 

Putnam  2,362  6  
Rensselaer  1,515  21  
Rockland  20,602  91  
Saratoga  1,904  29  

Schenectady  2,073  11  
Schoharie  169  3  
Schuyler  262  9  
Seneca  243  3  

St. Lawrence  667  9  
Steuben  1,557  32  
Suffolk  56,339  532  
Sullivan  2,078  13  
Tioga  1,024  11  

Tompkins  904  28  
Ulster  3,023  19  
Warren  542  5  

Washington  422  4  
Wayne  912  11  

Westchester  46,841  372  
Wyoming  401  4  
Yates  228  4  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 30 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার ফমল স্টমাে সংখযা 
এমস োাঁর়েমেমে 26,357 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ুযােী স্টভৌগরলক রবশে বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  4  
Bronx  2  
Broome  4  
Cayuga  1  
Dutchess  3  
Erie  2  

Franklin  1  
Kings  2  
Nassau  1  
Niagara  1  
Oneida  2  



 

 

Rockland  2  
Steuben  3  
Tioga  1  

Westchester  1  
  
  
  

###  
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