
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
স্ট াকাস এলাকায়ইবিিাচক পরীক্ষার  হার হম্বলা 5.28 েিাংে; সি স্ট াকাস স্ট ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বেইবিিাচকিা 3.04 েিাংে  
  

রা েিোপী ইবিিাচকিার হার 3.62 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 41  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমের হালর্াগাে কমরমের্।  
  
"COVID সম্পমকন  সবারই মিামি আমে। আমামের কামে িথ্য আমে, আর এভামবই আমরা রসদ্ধান্ত 
রর্ই। আমরা এই রসমর্মাো আমগও স্টেমেরে। আমরা বমলরেলাম স্টে COVID হার শরমি বরৃদ্ধ পামব 
কারণ এোই রর্ণনে করা হমেরেল। সব রবমশষজ্ঞরাই বমলমের্ স্টে আপরর্ শরৎকামল প্রমবশ করমল ো 
স্টেেমবর্ িা হল আবহাওো ঠান্ডা হমে োমব, কমলমজর োত্র-োত্রীরা বারি রিরমব, কম সংেযক 
বাইমরর জমামেি, এবং COVID এর হার স্টবমি উঠমব। িারা এো রর্ণনে কমরর্, আর আমরা ঠিক 
স্টসোই স্টেেরে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের রাজযবযাপী বযাপক বরৃদ্ধ হমেমে ো শরমি আমরা 
স্টবমি উঠমে। আমামের এের্ একো বািরি সমসযা আমে েের্ আমরা থ্যাঙ্কসরগরভং এর মধ্য রেমে 
োরি। থ্যাঙ্কসরগরভং এটি আমরা ত্বরারিি করমব কারণ মার্ষু ভ্রমণ কমর এবং সামারজক কােনকলাপ 
আমরা স্টবরশ হে। সামারজক কােনকলাপ েি স্টবরশ হমব, িিই সংক্রমমণর হার বািমব। আমরা 
থ্যাঙ্কসরগরভং-এর পর একো বৃরদ্ধ স্টেেমি চমলরে। ো একো োরাপ পরররিরি স্টর্মব এবং স্টসোমক 
আমরা োরাপ কমর িুলমব। সংেযা কি বািমব িা রর্ভন র কমর মার্ুষ রকভামব িামের কমন সম্পাের্ 
করমব িার উপর। ববরিক রবমশষজ্ঞরা মূলি একই রজরর্মসর সুপাররশ কররেমলর্, ো হল একটি 
শীিকালীর্ পররকল্পর্া বিরর করমি শুরু করা। এবং আমরা স্টসোই করমি োরি, এবং েের্ িা 
করমবা, িের্ এো আমগর স্টচমে অ্মর্ক স্টবরশ গুরুত্বপূণন স্টে রর্উ ইেকন বাসীরা িামের কমঠারিা 
স্টেোমি থ্ামক এবং স্টসই সব আচরণ প্রেশনর্ করমি থ্ামকর্ ো আমরা জারর্ েরিমে পিা বন্ধ 
করমি সাহােয করমব।"  
  



 

 

গভর্নর লক্ষ্য কমরমের্ স্টে স্টেমের মাইমক্রা-ক্লাোর স্টকৌশমলর অ্ধ্ীমর্ সকল স্টিাকাস 
এলাকােইরিবাচক পরীক্ষ্ার হার 5.28 শিাংশ এবং স্টিাকাস স্টজামর্র বাইমর িা হল 3.04 শিাংশ। 
স্টিাকাস এলাকার মমধ্য গিকাল 44,453 জমর্র পরীক্ষ্ার িলািল প্রকারশি হমেমে, োর িমল 
2,345 জর্ আক্রামন্তর সংেযা পাওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরশষ্াংমশ, এই স্টিাকাস এলাকাগুরল গণর্া 
র্া কমর, 128,632 জমর্র পরীক্ষ্ার িলািল ররমপােন  করা হমেমে, োমি 3,920 জর্ আক্রান্ত 
পাওো স্টগমে। গিকামলর, িার আমগর রেমর্র, বিন মার্ 7 রেমর্র স্টরারলং গি, এবং স্টশষ েইু 
সপ্তামহর পরীক্ষ্ার পণূনাঙ্গ িলািল রর্মচ স্টেওো হমলা:  
  

পমু্বরা স্টেম্বে  
11/8- 11/14 
% ইবিিাচক  

11/15- 11/21 
% ইবিিাচক  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 

স্টরাবলং গড়  

আম্বগর বের্ 
(11/22) % 
ইবিিাচক  

গিকাল 
(11/23) % 
ইবিিাচক  

  
  

রাজযবযাপী সকল 
স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
4.81%  4.51%  4.44%  4.13%  5.28%    

স্টিাকাস অ্ঞ্চলগুরল 
সহ রাজযবযাপী % 

ইরিবাচক  
2.86%  2.89%  2.93%  2.96%  3.62%    

স্টিাকাস এলাকা 
অ্ন্তভুন ক্ত র্া কমর 
রাজযবযাপী % 
ইরিবাচক  

2.47%  2.44%  2.48%  2.62%  3.04%    

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

স্ট াকাস স্ট ার্  
11/8- 

11/14 % 
ইবিিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবিিাচক  

আম্বগর 
বেম্বর্র 7 
বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

গিকাম্বলর 
7 বেম্বর্র 
স্টরাবলং গড়  

িিন মার্ 
7 বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

  

  
এরর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকাে % ইরিবাচক  

7.22%  7.30%  7.20%  7.02%  6.94%    

এরর ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

5.34%  7.36%  7.53%  7.52%  6.69%    

র্াোগ্রা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

5.10%  4.44%  4.53%  4.75%  5.56%    



 

 

মর্মরা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.41%  4.17%  4.26%  4.49%  4.72%    

মর্মরা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

5.95%  3.58%  3.49%  3.47%  3.72%    

ওর্ন্ডাগা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

6.26%  5.34%  5.45%  4.96%  4.91%    

ওর্ন্ডাগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

6.03%  4.50%  4.28%  4.25%  4.23%    

কুইন্স রকউ গামডন র্ 
রহলস/িমরে 

রহলস/অ্যােররো ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

3.40%  3.40%  3.31%  3.19%  3.15%    

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.81%  3.52%  3.73%  3.81%  3.84%    

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.80%  4.70%  4.73%  4.58%  4.55%    

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.92%  3.70%  3.85%  4.12%  4.44%    

রকলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

3.55%  3.39%  3.29%  3.15%  3.03%    

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.59%  4.71%  5.20%  5.03%  5.19%    

েযামের্ আইলযান্ড অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্টিাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

5.24%  4.96%  5.17%  4.98%  4.99%    

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.75%  3.61%  3.68%  3.54%  3.65%    

টিওগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

10.81%  5.60%  5.47%  3.00%  2.95%    

অ্মরঞ্জ রমডলোউর্ - ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.81%  5.41%  3.84%  3.65%  3.52%    

অ্মরঞ্জ রর্উবাগন - ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
8.07%  7.89%  8.68%  8.82%  8.78%    



 

 

মযার্হাের্-ওোরশংের্ হাইেস-
ইমেমলা স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
3.23%  3.39%  3.42%  3.11%  2.98%    

র্াসাউ-স্টগ্রে স্টর্ক-ইমেমলা 
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.69%  3.69%  3.47%  3.18%  3.45%    

র্াসাউ মাসামপকুো পাকন  -
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
4.64%  4.15%  4.10%  3.55%  3.78%    

সামিাক-হযাম্পের্ স্টবেজ - 
ইমেমলা স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
9.26%  5.69%  5.37%  5.11%  5.24%    

সামিাক-ররভারমহড - ইমেমলা-
স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
4.80%  4.85%  4.47%  4.63%  4.34%    

ওমেেমচোর রপক্সরিল - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
10.36%  7.15%  7.29%  6.47%  6.73%    

ওমেেমচোর অ্রসরর্ং - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
9.88%  10.22%  10.11%  10.51%  9.86%    

ওমেেমচোর েযাররোউর্ - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
8.47%  8.27%  8.80%  7.47%  7.40%    

ওমেেমচোর ইমোঙ্কাসন - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
4.48%  4.11%  4.38%  4.35%  4.32%    

ওমেেমচোর রর্উ স্টরামসল - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
6.46%  5.68%  5.20%  4.99%  4.99%    

ওমেেমচোর স্টপােন  স্টচোর 
অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টিাকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
9.34%  7.59%  7.94%  7.71%  7.81%    

  
আজমকর িথ্য সংমক্ষ্মপ রর্মচ িুমল ধ্রা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 2,982 (+126)  



 

 

• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 461  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 52  
• ICU এর সংখ্ো - 596 (+37)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 277 (+14)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 84,001 (+300)  
• মৃিুে - 41  
• স্টমাে মৃিুে - 26,482  

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

অঞ্চল  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Capital Region  2.0%  3.2%  2.4%  2.25%  

Central New York  3.6%  3.4%  4.6%  3.47%  
Finger Lakes  3.6%  3.4%  5.8%  3.47%  
Long Island  3.5%  3.4%  4.0%  3.30%  
Mid-Hudson  4.2%  4.0%  4.2%  3.82%  

Mohawk Valley  2.5%  5.3%  5.0%  3.05%  
New York City  2.5%  2.5%  2.7%  2.49%  
North Country  1.7%  3.7%  3.3%  1.95%  
Southern Tier  1.8%  0.8%  2.0%  1.30%  

Western New York  5.5%  5.8%  6.6%  5.21%  
  
গি রির্ রেমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্াে আক্রান্তমের িলািমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Bronx  3.4%  3.6%  3.9%  3.38%  
Brooklyn  2.7%  2.4%  2.5%  2.33%  
Manhattan  1.4%  1.7%  1.5%  1.64%  
Queens  2.9%  2.6%  3.0%  2.71%  

Staten Island  4.2%  3.7%  4.6%  4.03%  
  
স্টমাে 613,266 জর্ স্টমাে বযরক্ত োরা ভাইরামসর পরীক্ষ্াে ইরিবাচক িল লাভ কমরর্, িামের 
স্টভৌগরলক রবশে রববরণ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  5,324  91  



 

 

Allegany  907  38  
Broome  5,054  71  

Cattaraugus  956  37  
Cayuga  783  21  

Chautauqua  1,449  35  
Chemung  2,769  45  
Chenango  602  19  
Clinton  434  4  
Columbia  979  9  
Cortland  951  38  
Delaware  326  7  
Dutchess  6,867  56  
Erie  22,558  685  
Essex  263  11  
Franklin  245  2  
Fulton  472  11  
Genesee  845  26  
Greene  655  9  
Hamilton  41  1  
Herkimer  616  13  
Jefferson  471  14  
Lewis  326  11  

Livingston  642  18  
Madison  861  25  
Monroe  13,417  363  

Montgomery  442  29  
Nassau  57,985  496  
Niagara  3,366  105  
NYC  300,191  1,916  
Oneida  4,410  118  

Onondaga  9,785  315  
Ontario  1,164  29  
Orange  16,228  135  
Orleans  585  4  
Oswego  1,359  57  



 

 

Otsego  573  21  
Putnam  2,563  34  

Rensselaer  1,587  33  
Rockland  20,942  118  
Saratoga  2,045  39  

Schenectady  2,227  38  
Schoharie  179  3  
Schuyler  285  11  
Seneca  267  7  

St. Lawrence  723  18  
Steuben  1,644  34  
Suffolk  57,909  543  
Sullivan  2,123  15  
Tioga  1,066  11  

Tompkins  971  18  
Ulster  3,141  32  
Warren  560  13  

Washington  435  2  
Wayne  1,012  29  

Westchester  47,964  332  
Wyoming  480  50  
Yates  242  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 41 জর্ রর্উ ইেকন বাসীর মৃিুয হমেমে, োর 
িমল স্টমাে সংেযা এমস োাঁরিমেমে 26,482-স্টি। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোেী স্টভৌগরলক রবশে বযােযা 
রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Albany  2  
Broome  1  

Cattaraugus  1  
Chautauqua  1  
Chemung  2  
Cortland  1  



 

 

Erie  9  
Greene  1  
Kings  3  

Manhattan  1  
Monroe  1  

Montgomery  3  
Niagara  2  
Onondaga  1  
Queens  4  
Suffolk  3  
Ulster  1  

Westchester  4  
###  
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