
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/24/2020  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 পব টিভ পরীক্ষার হার হম্বলা 4.13 েিাংে; সি স্ট াকাস স্ট ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের আক্রান্ত 2.62 েিাংে   
  

স্টেেিোপী আক্রাম্বন্তর হার 2.96 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 47  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি 
সম্পমকন  আজ রর্উ ইেকন বাসীমের হালর্াগাে কমরমের্।  
  
"মমর্ আমে রবমেষজ্ঞরা বমলরেমলর্, 'পির্ স্টেমক সাবধার্।' ঠাণ্ডা লামগ, মার্ষু ঘমর োকমি শুরু 
কমর, কমলমজর রেক্ষােীরা বারি রিরমি শুরু কমর এবং বাইমরর কার্নকলাপ কম োমক। এই 
স্পাইক আমরা এখর্ উপমর উঠমি স্টেখরে এবং আমরা এখর্ েুটির স্টমৌসুমম এবং সামারজক 
রমেরিো বৃরির 37 রেমর্র মমধয র্ারি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এো স্বাভারবক েযাঙ্কসরগরভং 
র্ে। এো স্বাভারবক গ্রীষ্ম রেল র্া। এো স্টকামর্া স্বাভারবক শ্রম রেবস রেল র্া। এো সু্কমলর 
স্বাভারবক বের রেল র্া। এমর্রক স্টেরসমেন্ট ট্রামম্পর স্টরাগ রর্েন্ত্রণ ও েরিমরাধ স্টকন্দ্র (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) এবং স্টেরসমেন্ট রর্বনারচি বাইমেমর্র উপমেষ্টারাও 
একমি স্টর্ আমামের সবারই আমামের িাৎক্ষরণক পররবামরর সামে উের্াপর্ করা উরচি। আরম 
জারর্ এো কঠির্, রকন্তু আমরা রপরেমে স্টর্মি পারর র্া - এো অ্পররহার্ন কমী, র্াসন এবং 
োক্তারমের েরি অ্সম্মার্জর্ক হমব, র্ামের অ্মর্মকই িামের জীবর্ রেমেমে র্ামি আমরা বারিমি 
োকমি পারর এবং রর্রাপমে োকমি পারর। এই বের, আরম স্টসই সব েমোজর্ীে কমীমের ধর্যবাে 
জার্াই র্ারা েরিরের্ কামজ আমসর্, এমর্রক এই সংকমের মমধযও। আপর্ার বরধনি পররবামরর 
সামে েযাঙ্কসরগরভং উের্াপর্ করুর্: রর্উ ইেমকন র পররবার, র্ারা এই সারা বের এক এবং 
আমরকজমর্র জর্য সঠিক কাজ কমরমে এবং একটি পররবার রহমসমব কাজ কমরমে িামের েরিরর্রধ। 
আমরা সঠিক কাজ চারলমে র্াওোর মাধযমম এই উত্থামর্র মধয রেমে র্াব: আমামের মাস্ক পরা, 
হাি স্টধাো, বি এবং স্টোে সমামবে এিামর্া এবং রর্উ ইেকন  কঠির্ োকা।"  
   



 

 

গভর্নর লক্ষয কমরমের্ স্টর্ স্টেমের মাইমরা-ক্লাোর স্টকৌেমলর অ্ধীমর্ সকল স্টিাকাস এলাকাে 
পরজটিভ পরীক্ষার হার 4.13 েিাংে এবং স্টিাকাস স্টজামর্র বাইমর িা হমলা 2.62 েিাংে। 
স্টিাকাস এলাকার মমধয গিকাল 37,658 জমর্র পরীক্ষার িলািল েকারেি হমেমে, র্ার িমল 
1,554 জর্মক আরান্ত পাওো স্টগমে। স্টেমের অ্বরেষ্টাংমে, এই স্টিাকাস এলাকাগুরল গণর্া র্া কমর 
127,103 জমর্র পরীক্ষার িলািল ররমপােন  করা হমেমে, র্ামি 3,327 জর্মক আরান্ত পাওো 
স্টগমে। গিকামলর, িার আমগর রেমর্র, বিন মার্ 7 রেমর্র স্টরারলং গি এবং স্টেষ েইু সপ্তামহর 
পরীক্ষার পূণনাঙ্গ িলািল রর্মচ স্টেওো হমলা:  
  

পমু্বরা স্টেম্বে  
11/8- 

11/14 % 
আক্রান্ত  

11/15- 
11/21 % 
আক্রান্ত  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 

স্টরাবলং গড়  

আম্বগর বের্ 
(11/22) % 
আক্রান্ত  

গিকাল 
(11/23) % 
আক্রান্ত  

স্টেেবযাপী সকল 
স্টিাকাস এলাকা % 
আরান্ত  

4.81%  4.51%  4.40%  4.42%  4.13%  

স্টিাকাস অ্ঞ্চলগুরলসহ 
স্টেেবযাপী % আরান্ত  

2.86%  2.89%  2.90%  3.08%  2.96%  

স্টিাকাস এলাকা 
অ্ন্তভুন ক্ত র্া কমর 
স্টেেবযাপী % আরান্ত  

2.47%  2.44%  2.46%  2.73%  2.62%  

  
মাইমরা ক্লাোর স্টজার্ আজ, গিকাল, আমগর রের্, গি সপ্তামহর এবং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
রেমর্র গি আরামন্তর রর্মচ স্টেওো হমলা:  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
11/8- 

11/14 % 
আক্রান্ত  

11/15- 
11/21 % 
আক্রান্ত  

আম্বগর 
বেম্বর্র 7 
বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

গিকাম্বলর 
7 বেম্বর্র 
স্টরাবলং গড়  

িিন মার্ 
7 বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

এরর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

7.22%  7.30%  7.31%  7.20%  7.02%  

এরর ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

5.34%  7.36%  7.36%  7.53%  7.52%  

র্াোগ্রা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

5.10%  4.44%  4.44%  4.53%  4.75%  

মর্মরা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

4.41%  4.17%  4.17%  4.26%  4.49%  



 

 

মর্মরা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

5.95%  3.58%  3.58%  3.49%  3.47%  

ওর্র্োগা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

6.26%  5.34%  5.34%  5.45%  4.96%  

ওর্র্োগা ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

6.03%  4.50%  4.50%  4.28%  4.25%  

কুইন্স রকউ গামেন র্ 
রহলস/িমরে 
রহলস/অ্যােররো ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

3.40%  3.40%  3.40%  3.31%  3.19%  

ব্রঙ্কস ইে ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

3.81%  3.52%  3.52%  3.73%  3.81%  

ব্রঙ্কস ওমেে ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

3.80%  4.70%  4.70%  4.73%  4.58%  

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

3.92%  3.70%  3.70%  3.85%  4.12%  

রকলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

3.55%  3.39%  3.39%  3.29%  3.15%  

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

4.59%  4.71%  4.71%  5.20%  5.03%  

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

5.24%  4.96%  4.96%  5.17%  4.98%  

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

3.75%  3.61%  3.61%  3.68%  3.54%  

টিওগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

10.81%  5.60%  5.60%  5.47%  3.00%  

অ্মরঞ্জ রমেলোউর্ - ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 
আরান্ত  

3.81%  5.41%  5.41%  3.84%  3.65%  

অ্মরঞ্জ রর্উবাগন ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

8.07%  7.89%  7.89%  8.68%  8.82%  

মযার্হাের্-ওোরেংের্ হাইেস-
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

3.23%  3.39%  3.39%  3.42%  3.11%  

র্াসাউ-স্টগ্রে স্টর্ক-ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % আরান্ত  

3.69%  3.69%  3.69%  3.47%  3.18%  



 

 

র্াসাউ মাসামপকুো পাকন  -
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আক্তান্ত  

4.64%  4.15%  4.15%  4.10%  3.55%  

সামিাক-হযাম্পের্ স্টবমেস-
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

9.26%  5.69%  5.69%  5.37%  5.11%  

সামিাক-ররভারমহে ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 
আরান্ত  

4.80%  4.85%  4.85%  4.47%  4.63%  

ওমেেমচোর রপকরস্কল ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 
আরান্ত  

10.36%  7.15%  7.15%  7.29%  6.47%  

ওমেেমচোর অ্রসরর্ং - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

9.88%  10.22%  10.22%  10.11%  10.51%  

ওমেেমচোর েযাররোউর্ - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

8.47%  8.27%  8.27%  8.80%  7.47%  

ওমেেমচোর ইমোঙ্কাসন - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

4.48%  4.11%  4.11%  4.38%  4.35%  

ওমেেমচোর রর্উ স্টরামসল - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % আরান্ত  

6.46%  5.68%  5.68%  5.20%  4.99%  

ওমেেমচোর স্টপােন  স্টচোর 
অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 
আরান্ত  

9.34%  7.59%  7.59%  7.94%  7.71%  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 2,856 (+132)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 373  
• হসবপোল কাউবি - 52  
• ICU এর সংখ্ো - 559 (+14)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 263 (+14)  
• স্টমাে বিসচা ন  - 83,701 (+200)  
• মৃিুে - 47  
• স্টমাে মৃিুে - 26,441  



 

 

  
গি রির্ রেমর্ জার্ামর্া েরিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষার পরজটিভ িলািমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  স্টসামিার  িিন মার্ 7 বেম্বর্র গড়  
Capital Region  2.0%  2.0%  3.2%  2.32%  

Central New York  2.6%  3.6%  3.4%  3.33%  
Finger Lakes  2.5%  3.6%  3.4%  3.28%  
Long Island  3.5%  3.5%  3.4%  3.23%  
Mid-Hudson  3.3%  4.2%  4.0%  3.87%  

Mohawk Valley  2.1%  2.5%  5.3%  2.76%  
New York City  2.3%  2.5%  2.5%  2.52%  
North Country  1.3%  1.7%  3.7%  1.83%  
Southern Tier  1.5%  1.8%  0.8%  1.24%  

Western New York  6.0%  5.5%  5.8%  5.04%  
  
গি রির্ রেমর্ রর্উ ইেকন  রসটির েরিটি বমরামি পরীক্ষাে আরান্তমের িলািমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  েবর্িার  রবিিার  স্টসামিার  িিন মার্ 7 বেম্বর্র গড়  
Bronx  3.3%  3.4%  3.6%  3.36%  
Brooklyn  2.0%  2.7%  2.4%  2.35%  
Manhattan  1.4%  1.4%  1.7%  1.72%  
Queens  2.9%  2.9%  2.6%  2.74%  

Staten Island  4.4%  4.2%  3.7%  3.97%  
  
স্টমাে 607,001 জর্ বযরক্ত র্ারা ভাইরামসর পরীক্ষাে পরজটিভ িল লাভ কমরর্, িামের স্টভৌগরলক 
রবেে রববরণ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  5,233  85  
Allegany  869  13  
Broome  4,983  56  

Cattaraugus  919  18  
Cayuga  762  27  



 

 

Chautauqua  1,414  11  
Chemung  2,724  22  
Chenango  583  5  
Clinton  430  2  
Columbia  970  5  
Cortland  913  6  
Delaware  319  5  
Dutchess  6,811  83  
Erie  21,873  301  
Essex  252  2  
Franklin  243  4  
Fulton  461  7  
Genesee  819  19  
Greene  646  13  
Hamilton  40  1  
Herkimer  603  21  
Jefferson  457  22  
Lewis  315  9  

Livingston  624  7  
Madison  836  15  
Monroe  13,054  283  

Montgomery  413  17  
Nassau  57,489  362  
Niagara  3,261  48  
NYC  298,275  1,728  
Oneida  4,292  82  

Onondaga  9,470  108  
Ontario  1,135  6  
Orange  16,093  106  
Orleans  581  5  
Oswego  1,302  29  
Otsego  552  23  
Putnam  2,529  57  



 

 

Rensselaer  1,554  26  
Rockland  20,824  116  
Saratoga  2,006  37  

Schenectady  2,189  53  
Schoharie  176  0  
Schuyler  274  3  
Seneca  260  7  

St. Lawrence  705  27  
Steuben  1,610  11  
Suffolk  57,366  501  
Sullivan  2,108  15  
Tioga  1,055  12  

Tompkins  953  17  
Ulster  3,109  36  
Warren  547  4  

Washington  433  3  
Wayne  983  16  

Westchester  47,632  370  
Wyoming  430  11  
Yates  242  3  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 47 জমর্র মৃিুয হমেমে, র্ার িমল স্টমাে সংখযা 
এমস োাঁরিমেমে 26,441 জমর্। বসবামসর কাউরন্ট অ্র্ুর্ােী স্টভৌগরলক রবেে বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
   
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  3  
Bronx  1  
Broome  2  

Cattaraugus  1  
Chemung  1  
Dutchess  2  
Erie  8  

Franklin  1  



 

 

Herkimer  1  
Jefferson  1  
Kings  3  

Manhattan  1  
Monroe  1  
Nassau  3  
Niagara  1  
Orange  3  
Queens  2  
Richmond  1  
Rockland  2  

St. Lawrence  3  
Steuben  1  
Suffolk  1  
Ulster  2  

Westchester  2  
  

###  
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