
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

ফস্টম্বের্ আইলোন্ড এিং মর্ম্বরা এিং ওম্বর্ার্োগা কাউবিম্বে র্েুর্ কমলা সেকীকরণ ফ ার্  
  

আপার মোর্হাের্ এিং র্াসাউ এিং সাম্ব াক কাউবিম্বে র্েুর্ হলুদ সেকন োমূলক ফ ার্  
  

ফ ার্ পবরিেন র্গুবল িেিসার  র্ে িুধিার ফেম্বক, সু্কম্বলর  র্ে িৃহস্পবেিার ফেম্বক কার্নকর হম্বি  
  

সাউে বিচ সাইবকযাবিক ফসিার ফস্টম্বের্ আইলোম্বন্ড COVID-19 সম্পবকন ে হাসপাোম্বল ভবেন র 
ওভারম্বলা সামলাম্বর্ার  র্ে িেিহার করা হম্বি  

  
সমস্ত ফ াকাস ফ ার্ এলাকাগুবলম্বে ইবেিাচক পরীক্ষার হার 4.48 েোংে; সমস্ত ফ াকাস ফ ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইযকন  রাম্ব ের ইবেিাচকো 2.73 েোংে  
  

রা েিোপী ইবেিাচকোর হার 3.08 েোংে  
  

গেকাল বর্উ ইযকন  ফস্টম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 33  ম্বর্র মৃেুে হম্বযম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আপমেে র্রা COVID-19 মাইমরা-ক্লাোর 
স্ট ার্াস স্টজামর্র র্থা স্ট াষণা র্মরমের্। স্টেমের্ আইল্যামের হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজামর্র এর্টি 
অ্ংশ এর্টি র্মল্া সতর্ীর্রণ স্টজামর্ পনরণত হমে। মর্মরা এেং ওমর্ার্োগা র্াউনিমতও র্মল্া 
সতর্ীর্রণ স্টজার্ স্থাপর্ র্রা হমে। আপার মযার্হাের্ এেং র্াসাউ এেং সাম ার্ র্াউনিমত র্তুর্ 
হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজার্ স্থাপর্ র্রা হমে। েতন মার্ স্ট ার্াস স্টজার্ এেং র্তুর্ স্ট ার্াস স্টজামর্র 
পনরেতন র্গুনল্ েযেসার জর্য এই েুধোর, র্মভম্বর 25 স্টথমর্ এেং সু্কল্গুনল্র জর্য েৃহস্পনতোর, 
র্মভম্বর 26 স্টথমর্ র্ার্নর্র হমে।  
  
এোডাও গভর্নর স্ট াষণা র্মরমের্ স্টর্ সাউথ নেচ সাইনর্য়ানির্ স্টসিার, স্টেমের্ আইল্যামের 
মার্নসর্ স্বাস্থয দপ্তমরর (Office of Mental Health) এর্টি র্তুর্ নর্ন্তু অ্র্দু্ঘাটিত স্ট নসনল্টি, 
স্থার্ীয় হাসপাতাল্গুনল্র অ্র্ুমরামধ COVID স্টরাগীমদর জর্য এর্টি অ্স্থায়ী জরুরী স্ট নসনল্টি নহমসমে 
স্ট াল্া হমে। এই স্ট নসনল্টিটি েসমে এর্টি জরুরী হাসপাতাল্ নহমসমে র্াজ র্মরমে, COVID 
স্টরাগীমদর পনরচর্না প্রদার্ র্মর।  



 

 

  
"আমামদর এর্ো নরময়নল্টি স্টচর্ দরর্ার র্ারণ আমরা এ র্ স্টর্ ামর্ আনে এটি  ুেই নেপদজর্র্ 
সময়। COVID-এর হার, মৃতুযর সং যা, হাসপাতামল্ ভনতন হওয়ার সং যা, আমরা সারানদর্ টিনভমত 
র্া স্টদন , সেই আমামদর র্মমনর এর্টি  াংশর্। এ ামর্ স্টর্ার্ও পূেন নর্ধনানরত  ল্া ল্ স্টর্ই। আপনর্ 
আমামর্ েল্ুর্ নর্উ ইয়র্ন োসীরা আজ নর্ র্রমের্, আনম আপর্ামর্ আগামীর্ামল্র সংরমমণর হার 
েমল্ স্টদে। আমরা এ র্ এমর্ এর্টি জায়গায় আনে স্টর্ ামর্ এর্ো  ারাপ সমন্বয় রময়মে- COVID 
এর ক্লানেমোধ। হযাাঁ, আমরা মাত্র 3 শতাংমশ রময়নে এেং শুধুমাত্র ভারমি, স্টমইর্ এেং হাওয়াই 
আমামদর স্টচময় র্ম, নর্ন্তু এো এর্ মুহূমতন  পনরেনতন ত হমত পামর এেং আমামদর অ্েশযই মমর্ 
রা মত হমে র্ীভামে আমরা এ ামর্ এমসনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আপর্ার সম্প্রদাময়র 
সংরমমণর হারই সে স্টথমর্ গুরুত্বপূণন, এেং এজর্যই আমরা মাইমরা-ক্লাোর সম্পমর্ন  র্থা েনল্। 
আপর্ার পনরোমরর আচরণ এেং আপর্ার সম্প্রদাময়র আচরণমর্ প্রভানেত র্রুর্ এেং আপর্ার 
সম্প্রদাময়র মমধয এর্জর্ COVID পনরেতন মর্র প্রনতনর্নধ হময় উঠুর্। আমরা সামানজর্ প্রাণী এেং 
এো হল্ সামানজর্ র্ার্নর্ল্ামপর শীষন স্টমৌসুম। এটি এর্টি  ারাপ সমন্বয়, এেং সেনদাই নেনভন্ন 
ইমভমির সমন্বময়র  মল্ই প্রধার্ সমসযাগুনল্ ততনর হয়। এ র্, আপার মযার্হাের্, মূল্ত ওয়ানশংের্ 
হাইেস এল্ার্াটি, এর্টি হল্ুদ স্টজার্ হময় উঠমে। আমরা ল্ং আইল্যামেও অ্নতনরক্ত হল্ুদ স্টজার্ 
স্টর্াগ র্রনে। ওমর্ার্োগা এেং মর্মরা র্াউনির নর্েু অ্ংশ র্মল্া স্টজামর্ পনরণত হমে। স্টেমের্ 
আইল্যাে, আংনশর্ ভামে এর্টি হল্ুদ স্টজার্, আংনশর্ ভামে র্মল্া স্টজার্। এই েের, আসুর্ 
থযাঙ্কসনগনভংমর্ এমর্ এর্টি সময় নহমসমে নচো র্নর, র্ র্ আমরা হযাাঁ েনল্, র্ারা এই েের 
অ্সাধারণ র্াজ র্মরমের্ তামদর অ্ের স্টথমর্ ধর্যোদ জার্াই, এেং আমামদর ভূনমর্া পাল্র্ র্মর 
এেং মাস্ক পমর, সামানজর্ দরূত্ব েজায় স্টরম  এেং নর্রাপদ আচরণ অ্র্ুশীল্র্ র্মর তামদর ধর্যোদ 
জার্ামত থানর্।"  
  
িেন মার্ ফ াকাস ফ াম্বর্ পবরিেন র্  
  
ফস্টম্বের্ আইলোন্ড - ফস্টম্বের্ আইলোম্বন্ডর বকেু অংে কমলা সেকীকরণ ফ াম্বর্ স্থার্ান্তবরে হয - 
মার্বচম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
র্মল্া সতর্ীর্রণ স্টজামর্র উপানধর জর্য স্টমনির্গুনল্ পূরণ র্মর এমর্ রমেধনমার্ 7 নদমর্র 
ইনতোচর্তা হার, সংরমমণর সং যা এেং হাসপাতামল্ ভনতন র উপর নভনি র্মর স্টেমের্ আইল্যামের 
নর্েু অ্ংশ র্মল্া সতর্ীর্রণ স্টজামর্ রূপােনরত হমে। স্টোমরার অ্েনশষ্ট অ্ংশ এর্টি হল্ুদ 
সতর্ন তামূল্র্ স্টজার্ নহমসমেই থার্মে।  
  
র্েুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
মোর্হাের্ - র্েুর্ হলুদ সেকন োমূলক ফ ার্ - মার্বচে ফদখম্বে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/StatenIsland_Zones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ManhattanZones_11.23.pdf


 

 

হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজামর্র উপানধর স্টমনির্গুনল্ পরূমণর পর, র্ার মমধয রমেধনমার্ 7 নদমর্র 
ইনতোচর্তা হার, সংরমমণর সং যা এেং হাসপাতামল্ ভনতন হওয়া অ্েভুন ক্ত, ওয়ানশংের্ হাইেস 
এল্ার্ায় এর্টি র্তুর্ হল্দু স্টজার্ স্থাপর্ র্রা হমে।  
  
মর্ম্বরা কাউবি - মার্বচম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
স্টরামচোর শহর এেং পার্শ্নেতী এল্ার্াগুনল্ র্মল্া স্টজার্ উপানধর জর্য ইনতোচর্তা, র্তুর্ সংরমণ 
এেং হাসপাতামল্ ভনতন র স্টমনির্ পরূণ র্রার পর এর্টি র্মল্া স্টজামর্ রূপােনরত হমে। অ্েনশষ্ট 
নেদযমার্ হল্ুদ স্টজার্ এর্টি সতর্ন তামূল্র্ হল্ুদ স্টজার্ নহমসমেই থার্মে।  
  
র্াসাউ কাউবি - বর্ম্বচর মার্বচম্বের বলঙ্ক  
  
স্টেে স্টর্র্ এেং মাসামপকুয়া পার্ন  এেং তার আমশপামশ হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজার্ স্থাপর্ র্রা হমে, 
উভয় এল্ার্ায় হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজার্ উপানধর জর্য স্টমনির্গুনল্ পরূণ র্রা চল্মার্ ইনতোচর্তা, 
র্তুর্ সংরমমণর হার এেং হাসপাতামল্ ভনতন  স্টদ া স্টদওয়ার পমর।  
  
ওম্বর্ান্ডাগা কাউবি - মার্বচম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
ইনতোচর্তা এেং সংরমমণর সং যায়, এেং তার সামথ হাসপাতামল্ ভনতন মত রমাগত েনৃি স্টদ ার 
পমর, নসরানর্উস শহর এেং পার্শ্নেতী এল্ার্াগুনল্ এর্টি র্মল্া সতর্ন তামূল্র্ স্টজামর্ রূপােনরত হমে। 
নেদযমার্ হল্ুদ স্টজার্টি এর্টি হল্ুদ সতর্ন তামূল্র্ স্টজার্ নহমসমেই থার্মে, এেং এর নর্েু অ্ংশ 
সম্প্রসানরত র্রা হমে।  
  
সাম্ব াক কাউবি - মার্বচম্বের বলঙ্ক বর্ম্বচ ফদওযা  
  
হযাম্পের্ স্টেস এেং নরভারমহে সহ সাম ার্ র্াউনির নর্েু অ্ংশ হল্ুদ স্টজার্ উপানধর জর্য 
ইনতোচর্তা, র্তুর্ সংরমণ এেং র্তুর্ হাসপাতামল্ ভনতন র স্টমনির্গুনল্ পরূমণর পর সতর্ন তামূল্র্ 
হল্ুদ স্টজার্ নহমসমে মমর্ার্ীত র্রা হমে।  
  
গভর্নর ল্ক্ষ্য র্মরমের্ স্টর্ স্টেমের মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌশমল্র অ্ধীমর্ সর্ল্ স্ট ার্াস এল্ার্ায় 
আরামের হার 4.48 শতাংশ এেং স্ট ার্াস স্টজামর্র োইমর তা হল্ 2.73 শতাংশ। স্ট ার্াস 
এল্ার্ার মমধয গতর্াল্ 39,209 জমর্র পরীক্ষ্ার  ল্া ল্ প্রর্ানশত হময়মে, র্ার  মল্ 1,755 জর্ 
আরামের সং যা পাওয়া নগময়মে। স্টেমের অ্েনশষ্টাংমশ, এই স্ট ার্াস এল্ার্াগুনল্ গণর্া র্া র্মর, 
152,280 জমর্র পরীক্ষ্ার  ল্া ল্ নরমপােন  র্রা হময়মে, র্ামত 4,151 জর্ আরাে পাওয়া স্টগমে। 
গতর্ামল্র, তার আমগর নদমর্র, েতন মার্ 7 নদমর্র স্টরানল্ং গড, এেং স্টশষ দইু সপ্তামহর পরীক্ষ্ার 
পূণনাঙ্গ  ল্া ল্ নর্মচ স্টদওয়া হমল্া:  
  
পমু্বরা ফস্টম্বে      

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Monroe_Zones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Great_NeckZones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Massapequa_ParkZones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OnondagaZones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hampton_BaysZones_11.23.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RiverheadZones_11.23.pdf


 

 

11/1- 11/7 
% 

ইবেিাচক  

11/8- 
11/14 % 
ইবেিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবেিাচক  

িেন মার্ 7 
বদম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

আম্বগর বদর্ 
(11/21) % 
ইবেিাচক  

গেকাল 
(11/22) % 
ইবেিাচক  

    

  
  

রাজযেযাপী 
সর্ল্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % 
ইনতোচর্  

3.44%  4.89%  4.57%  4.57%  4.39%  4.48%      

স্ট ার্াস 
অ্ঞ্চল্গুনল্ সহ 
রাজযেযাপী % 
ইনতোচর্  

1.95%  2.86%  2.89%  2.93%  2.74%  3.08%      

স্ট ার্াস 
এল্ার্া 

অ্েভুন ক্ত র্া 
র্মর 

রাজযেযাপী % 
ইনতোচর্  

1.81%  2.47%  2.44%  2.52%  2.29%  2.73%      

  
মাইমরা ক্লাোর স্টজার্ আজ, গতর্াল্, আমগর নদর্, গত সপ্তামহর এেং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
নদমর্র গড ইনতোচর্হার নর্মচ স্টদওয়া হল্:  
  

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

11/8- 
11/14 % 
ইবেিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবেিাচক  

আম্বগর 
বদম্বর্র 

7 
বদম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

গেকাম্বলর 
7 বদম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

িেন মার্ 
7 

বদম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

    
    

  

  

এনর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্ায় % 

ইনতোচর্  
4.53%  7.22%  7.30%  7.25%  7.30%  7.20%      

এনর ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
4.64%  5.34%  7.36%  7.58%  7.36%  7.53%      



 

 

র্ায়াো ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
4.29%  5.10%  4.44%  4.30%  4.44%  4.53%      

মর্মরা ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
4.06%  5.54%  3.80%  3.96%  3.80%  3.76%      

ওর্োগা ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
4.68%  6.58%  5.12%  5.65%  5.12%  4.99%      

কুইন্স নর্উ গামেন র্ 
নহল্স/ মরে 

নহল্স/অ্যােনরয়া ইময়মল্া-
স্টজার্ স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  

2.11%  3.40%  3.40%  3.32%  3.40%  3.31%      

ব্রঙ্কস ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
2.70%  3.81%  3.52%  3.49%  3.52%  3.73%      

ব্রঙ্কস ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
2.79%  3.80%  4.70%  4.72%  4.70%  4.73%      

ব্রুর্নল্র্ ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
3.33%  3.92%  3.70%  3.72%  3.70%  3.85%      

রর্ল্যাে ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
3.46%  3.55%  3.39%  3.30%  3.39%  3.29%      

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
6.45%  4.59%  4.71%  4.15%  4.71%  5.20%      

েযামের্ আইল্যাে 
ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

3.00%  4.33%  4.15%  3.99%  4.15%  4.28%      

টিওগা ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
10.03%  10.81%  5.60%  5.90%  5.60%  5.47%      



 

 

অ্মরঞ্জ নমেল্োউর্ - 
ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

2.95%  3.81%  5.41%  4.94%  5.41%  3.84%      

অ্মরঞ্জ নর্উোগন ইময়মল্া-
স্টজার্ স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  
5.96%  8.07%  7.89%  7.93%  7.89%  8.68%      

ওময়েমচোর নপক্সনস্কল্ 
ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

5.16%  10.36%  7.15%  7.70%  7.15%  7.29%      

ওময়েমচোর অ্নসনর্ং - 
ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

5.00%  9.88%  10.22%  10.37%  10.22%  10.11%      

ওময়েমচোর েযানরোউর্ 
- ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

4.26%  8.47%  8.27%  8.56%  8.27%  8.80%      

ওময়েমচোর ইময়াঙ্কাসন - 
ইময়মল্া-স্টজার্ স্ট ার্াস 
এল্ার্া % ইনতোচর্  

3.42%  4.48%  4.11%  4.07%  4.11%  4.38%      

ওময়েমচোর নর্উ 
স্টরামসল্ - ইময়মল্া-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  

4.40%  6.46%  5.68%  6.58%  5.68%  5.20%      

ওময়েমচোর স্টপােন  
স্টচোর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এল্ার্া % 

ইনতোচর্  

7.46%  9.34%  7.59%  7.09%  7.59%  7.94%      

  
আজমর্র তথয সংমক্ষ্মপ নর্মচ তুমল্ ধরা হমল্া:  
  

• হাসপাোম্বল ফরাগী ভবেন  - 2,724 (+162)  
• সদে ভবেন  হওযা ফরাগী - 363  
• হাসপাোল কাউবিসমূহ - 52  
• ICU এর সংখো - 545 (+43)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 249 (+15)  
• ফমাে বেসচা ন  - 83,501 (+194)  
• মৃেুে - 33  



 

 

• ফমাে মৃেুে - 26,390  
  
গত নতর্ নদমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমল্র পরীক্ষ্ার পনজটিভ  ল্া মল্র শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুরিার  েবর্িার  রবিিার  িেন মার্ ৭ বদম্বর্র গড়  
Capital Region  2.4%  2.0%  2.0%  2.28%  

Central New York  3.5%  2.6%  3.6%  3.43%  
Finger Lakes  3.8%  2.5%  3.6%  3.30%  
Long Island  2.9%  3.5%  3.5%  3.24%  
Mid-Hudson  3.7%  3.3%  4.2%  3.91%  

Mohawk Valley  3.3%  2.1%  2.5%  2.58%  
New York City  2.6%  2.3%  2.5%  2.57%  
North Country  2.2%  1.3%  1.7%  1.73%  
Southern Tier  1.2%  1.5%  1.8%  1.23%  

Western New York  5.7%  6.0%  5.5%  5.11%  
  
গত নতর্ নদমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমল্র পরীক্ষ্ায় আরােমদর  ল্া মল্র শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  শুরিার  েবর্িার  রবিিার  িেন মার্ ৭ বদম্বর্র গড়  
Bronx  3.9%  3.3%  3.4%  3.39%  
Brooklyn  2.4%  2.0%  2.7%  2.33%  
Manhattan  2.0%  1.4%  1.4%  1.78%  
Queens  2.4%  2.9%  2.9%  2.81%  

Staten Island  3.8%  4.4%  4.2%  4.15%  
  
স্টমাে 602,120 জর্ স্টমাে েযনক্ত র্ারা ভাইরামসর পরীক্ষ্ায় ইনতোচর্  ল্ ল্াভ র্মরর্, তামদর 
স্টভৌগনল্র্ নেশদ নেেরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমাে আরান্ত  র্েুর্ আরান্ত  
Albany  5,148  40  
Allegany  856  10  
Broome  4,927  68  

Cattaraugus  901  24  
Cayuga  735  31  

Chautauqua  1,403  11  



 

 

Chemung  2,702  55  
Chenango  578  15  
Clinton  428  10  
Columbia  965  3  
Cortland  907  23  
Delaware  314  5  
Dutchess  6,728  94  
Erie  21,572  497  
Essex  250  2  
Franklin  239  8  
Fulton  454  22  
Genesee  800  42  
Greene  633  7  
Hamilton  39  2  
Herkimer  582  7  
Jefferson  435  17  
Lewis  306  6  

Livingston  617  34  
Madison  821  24  
Monroe  12,771  365  

Montgomery  396  18  
Nassau  57,127  421  
Niagara  3,213  61  
NYC  296,547  1,782  
Oneida  4,210  129  

Onondaga  9,362  202  
Ontario  1,129  42  
Orange  15,987  115  
Orleans  576  15  
Oswego  1,273  86  
Otsego  529  21  
Putnam  2,472  110  

Rensselaer  1,528  13  
Rockland  20,708  106  



 

 

Saratoga  1,969  65  
Schenectady  2,136  63  
Schoharie  176  7  
Schuyler  271  9  
Seneca  253  10  

St. Lawrence  678  11  
Steuben  1,599  42  
Suffolk  56,865  526  
Sullivan  2,093  15  
Tioga  1,043  19  

Tompkins  936  32  
Ulster  3,073  50  
Warren  543  1  

Washington  430  8  
Wayne  967  55  

Westchester  47,262  421  
Wyoming  419  18  
Yates  239  11  

  
গতর্াল্ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 33 জর্ নর্উ ইয়র্ন োসীর মৃতুয হময়মে, র্ার 
 মল্ স্টমাে সং যা এমস দাাঁনডময়মে 26,390-স্টত। েসোমসর র্াউনি অ্র্ুর্ায়ী স্টভৌগনল্র্ নেশদ েযা যা 
নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুর্াযী মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Allegany  1  
Bronx  3  

Chemung  1  
Erie  10  

Genesee  1  
Kings  2  
Lewis  1  
Madison  1  
Monroe  3  



 

 

Nassau  1  
Richmond  3  
Rockland  1  
Steuben  1  
Suffolk  3  
Tioga  1  

  
  

###  
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