
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
সমস্ত স্ট াকাস স্ট ার্ এলাকাগুবলম্বিইবিিাচক পরীক্ষার হার 6.22 েিাংে; সমস্ত স্ট াকাস স্ট ার্ 

এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বেরইবিিাচকিা হল 4.02 েিাংে  
  

রা েিোপী ইবিিাচকিার হার 4.57 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 54  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমের হালর্াগাে কমরমের্।  
  
"শরৎকামল স্ট  ৌঁেমল রক হমব িা সম্পমকন  সকল রবমশষজ্ঞ বমলমের্ - আবহাওো ঠান্ডা হমব, আমরা 
স্টবরশ মার্ুষ বারির রভিমর থাকমবর্ এবং আমরা স্টবরশ স্টলাক এখর্ ভ্রমণ করমবর্। যরেও 
স্টবশীরভাগ স্টলামকর মমযয আচরমণর  ররবিন র্ ঘমেমে যারা স্টরামোকল স্টবামের্ এবং অ্র্ুসরণ কমরর্, 
আমামের কাজ চারলমে যাওো উরচৎ এবং এই রাজয এবং িার বারসন্দামের, শীমির জর্য রস্তুি 
করার উ র মমর্ামযাগ রোর্ করা অ্িযন্ত গুরুত্ব ূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরাইরিমমযযই 
েুটির স্টম সুমম আরে, এবং এর একো গভীর রভাব  িমব। িাইরিমমযযই হমেমে। এো একো রভাব 
স্টেমল যখর্ মার্ুষ েুটির স্টম সুমম ভ্রমণ করমি শুরু কমর, যখর্ িারা থযাঙ্কসরগরভং-এর জর্য ভ্রমণ 
শুরু কমর, যখর্ োত্র-োত্রীরা বারি রেমর স্টযমি শুরু কমর, যখর্ স্টলাকজর্ স্টকর্াকাো শুরু কমর, 
এবং যখর্ িারা ঘুমর স্টবিামি শুরু কমর। স্টবমি ওঠা গরিশীলিা এবং সামারজক কাযনকলা  
ভাইরাল সংক্রমমণর হার বৃরির সমার্। এো সরাসরর সমার্ু ারিক। আর আমরা থযাঙ্কসরগরভং এর 
আমগ এই রবষমে কথা বমলরে, আ রর্ শুযু থযাঙ্কসরগরভং সপ্তাহামন্ত যামের্ র্া, আ রর্ একটি 37 
রেমর্র েুটির সমে শুরু করমের্। এো এক বা েইু রেমর্র বযা ার র্া হে - এো  ুমরা েুটির 
স্টম সুম হমি চমলমে। রর্উ ইেকন বাসীমের সজাগ থাকমি হমব, হাি যুমি হমব, মুমখাশ  রমি হমব, 
সামারজক েরূত্ব স্টমমর্ চলমি হমব এবং আগামী 37 রের্ এবং িার বাইমরও রর্েম স্টমমর্ চলমি 
হমব।"  
  
গভর্নর লক্ষ্য কমরমের্ স্টয স্টেমের মাইমক্রা-ক্লাোর স্টক শমলর অ্যীমর্ সকল স্টোকাস এলাকাে 
 রীক্ষ্ােইরিবাচক েমলর হার 6.22 শিাংশ এবং স্টোকাস স্টজামর্র বাইমর িা হমলা 4.02 শিাংশ। 



 

 

স্টোকাস এলাকার মমযয গিকাল 37,632 জমর্র  রীক্ষ্ার েলােল রকারশি হমেমে, যার েমল 
2,341 জর্ আক্রামন্তর সংখযা  াওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরশষ্াংমশ, এই স্টোকাস এলাকাগুরল গণর্া 
র্া কমর, 111,342 জমর্র  রীক্ষ্ার েলােল ররম ােন  করা হমেমে, যামি 4,478 জর্ আক্রান্ত  াওো 
স্টগমে। গিকামলর, িার আমগর রেমর্র, বিন মার্ 7 রেমর্র স্টরারলং গি, এবং স্টশষ েইু সপ্তামহর 
 রীক্ষ্ার  ূণনাঙ্গ েলােল রর্মচ স্টেওো হমলা:  
  

পমু্বরা স্টেম্বে  
11/8- 

11/14 % 
ইবিিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবিিাচক  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 
স্টরাবলং 
গড়  

আম্বগর বের্ 
(11/28) % 
ইবিিাচক  

গিকাল 
(11/29) % 
ইবিিাচক  

    
    

    

রাজযবযা ী সকল 
স্টোকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

4.81%  4.51%  5.38%  5.83%  6.22%      

স্টোকাস 
অ্ঞ্চলগুরলর 

সামথ 
অ্ন্তভুন রিসহ 

স্টেেবযা ী % 
ইরিবাচক  

2.86%  2.89%  3.71%  4.27%  4.57%      

স্টোকাস এলাকা 
অ্ন্তভুন ি র্া 

কমর রাজযবযা ী 
% ইরিবাচক  

2.47%  2.44%  3.19%  3.75%  4.02%      

  
মাইমক্রা ক্লাোর স্টজার্ আজ, গিকাল, আমগর রের্, গি সপ্তামহর এবং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
রেমর্র গি ইরিবাচকহার 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 স্টোকাস 
এলাকাে % ইরিবাচক  

7.22%  7.30%  7.14%  7.20%  7.43%      

এরর ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

5.34%  7.36%  6.81%  6.83%  6.61%      



 

 

র্াোগ্রা ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
5.10%  4.44%  7.16%  7.35%  7.89%      

মর্মরা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % আক্রান্ত  

4.41%  4.17%  5.79%  6.59%  7.04%      

মর্মরা ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
5.95%  3.58%  4.90%  5.62%  6.44%      

ওর্র্ডাগা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % আক্রান্ত  

6.26%  5.34%  5.10%  6.13%  5.98%      

ওর্ন্ডাগা ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
6.03%  4.50%  4.60%  5.09%  5.13%      

কুইন্স রকউ গামডন র্ 
রহলস/েমরে 

রহলস/অ্যােররো ইমেমলা-
স্টজার্ স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  

3.40%  3.40%  3.52%  3.61%  3.78%      

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.81%  3.52%  4.51%  4.47%  4.74%      

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.80%  4.70%  4.30%  4.64%  4.81%      

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা 
%ইরিবাচক  

3.92%  3.70%  5.32%  5.64%  5.73%      

রকলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.55%  3.39%  3.90%  3.94%  4.23%      

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.59%  4.71%  6.86%  6.46%  7.03%      

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-
স্টজার্ স্টোকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
5.24%  4.96%  4.73%  4.75%  5.09%      

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-
স্টজার্ স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
3.75%  3.61%  3.94%  4.08%  4.18%      



 

 

টিওগা ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টোকাস এলাকা % 

ইরিবাচক  
10.81%  5.60%  2.38%  3.10%  3.74%      

অ্মরঞ্জ রমডলোউর্ - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.81%  5.41%  3.56%  3.81%  4.78%      

অ্মরঞ্জ রর্উবাগন - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

8.07%  7.89%  8.85%  8.57%  7.76%      

মযার্হাের্-ওোরশংের্ 
হাইেস-ইমেমলা-স্টজার্ 

স্টোকাস এলাকা % আক্রান্ত  
3.23%  3.39%  3.12%  3.40%  3.73%      

র্াসাউ-স্টগ্রে স্টর্ক-ইমেমলা-
স্টজার্ স্টোকাস এলাকা % 

আক্রান্ত  
3.69%  3.69%  3.01%  3.93%  4.34%      

র্াসাউ মাসাম কুো  াকন  -
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 

এলাকা % আিান্ত  
4.64%  4.15%  4.76%  5.12%  5.54%      

সামোক-হযাম্পের্ স্টবমেস-
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 

এলাকা % আক্রান্ত  
9.26%  5.69%  6.28%  7.00%  6.68%      

সামোক-ররভারমহড 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 

এলাকা % আক্রান্ত  
4.80%  4.85%  3.37%  3.49%  2.87%      

ওমেেমচোর র ক্সরিল 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

10.36%  7.15%  6.14%  7.23%  8.43%      

ওমেেমচোর ওরসরর্ং - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

9.88%  10.22%  9.97%  9.96%  10.65%      

ওমেেমচোর 
েযাররোউর্/রির  হমলা - 

ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

8.47%  8.27%  7.37%  7.05%  6.38%      

ওমেেমচোর ইমোঙ্কাসন - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.48%  4.11%  4.95%  4.84%  5.03%      



 

 

ওমেেমচোর রর্উ স্টরামসল 
- ইমেমলা-স্টজার্ স্টোকাস 

এলাকা % ইরিবাচক  
6.46%  5.68%  5.04%  5.44%  6.19%      

ওমেেমচোর স্ট ােন  স্টচোর 
অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টোকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

9.34%  7.59%  7.34%  7.21%  7.91%      

  
আজমকর িথয সংমক্ষ্ম  রর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 3,532 (+160)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 457  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 54  
• ICU এর সংখ্ো - 681 (+14)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 325 (-1)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 85,556 (+269)  
• মৃিুে - 54  
• স্টমাে মৃিুে - 26,747  

  
গি রির্ রেমর্ জার্ামর্া ররিটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষ্ার  রজটিভ েলােমলর শিাংশ রর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Capital Region  3.4%  3.4%  3.7%  3.24%  

Central New York  8.4%  6.9%  4.2%  4.79%  
Finger Lakes  6.6%  6.6%  6.6%  5.76%  
Long Island  3.4%  4.1%  4.5%  3.76%  
Mid-Hudson  4.8%  4.9%  5.1%  4.55%  

Mohawk Valley  4.7%  5.1%  4.6%  4.42%  
New York City  2.9%  3.4%  3.9%  2.92%  
North Country  3.1%  2.4%  3.0%  2.80%  
Southern Tier  4.4%  4.1%  3.8%  2.11%  

Western New York  7.4%  7.2%  7.4%  6.94%  
  
গি রির্ রেমর্ ররিটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষ্াে আক্রান্তমের েলােমলর শিাংশ রর্ম্নরূ :  
  

িম্বরা  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড়  
Bronx  4.1%  4.1%  4.7%  3.97%  
Brooklyn  2.9%  2.9%  3.5%  2.72%  



 

 

Manhattan  2.2%  2.7%  3.1%  1.94%  
Queens  3.1%  3.5%  4.2%  3.24%  

Staten Island  3.8%  5.1%  5.8%  4.39%  
  
স্টমাে 647,980 জর্ স্টমাে বযরি যারা ভাইরামসর  রীক্ষ্াে ইরিবাচক েল লাভ কমরমের্, িামের 
স্টভ গরলক রবশে রববরণ রর্ম্নরূ :  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  5,816  104  
Allegany  1,042  23  
Broome  5,367  59  

Cattaraugus  1,135  21  
Cayuga  890  21  

Chautauqua  1,580  18  
Chemung  3,087  39  
Chenango  643  4  
Clinton  461  2  
Columbia  1,027  7  
Cortland  1,061  17  
Delaware  363  4  
Dutchess  7,284  87  
Erie  25,427  485  
Essex  286  1  
Franklin  266  0  
Fulton  508  13  
Genesee  1,028  31  
Greene  695  7  
Hamilton  46  1  
Herkimer  709  18  
Jefferson  566  15  
Lewis  368  8  

Livingston  714  14  
Madison  951  7  
Monroe  15,660  522  

Montgomery  494  10  
Nassau  60,701  520  



 

 

Niagara  3,874  106  
NYC  311,979  2,504  
Oneida  4,970  109  

Onondaga  10,804  103  
Ontario  1,326  22  
Orange  16,891  90  
Orleans  630  7  
Oswego  1,625  54  
Otsego  632  14  
Putnam  2,844  55  

Rensselaer  1,746  26  
Rockland  21,632  130  
Saratoga  2,293  48  

Schenectady  2,481  38  
Schoharie  197  1  
Schuyler  316  2  
Seneca  309  14  

St. Lawrence  850  28  
Steuben  1,797  26  
Suffolk  61,072  658  
Sullivan  2,202  11  
Tioga  1,149  17  

Tompkins  1,118  13  
Ulster  3,381  56  
Warren  583  6  

Washington  452  3  
Wayne  1,148  21  

Westchester  50,693  583  
Wyoming  546  13  
Yates  265  3  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 54 জর্ রর্উ ইেকন বাসীর মৃিুয হমেমে, যার 
েমল স্টমাে সংখযা এমস োৌঁরিমেমে 26,747-স্টি। বসবামসর কাউরি অ্র্ুযােী স্টভ গরলক রবশে বযাখযা 
রর্ম্নরূ :  
  
 
 



 

 

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Albany  1  
Bronx  6  
Broome  2  
Chemung  7  
Columbia  1  
Dutchess  1  
Erie  10  
Kings  4  

Manhattan  2  
Monroe  1  
Nassau  1  
Oneida  1  

Onondaga  1  
Orange  1  
Rockland  1  
Saratoga  1  

St. Lawrence  1  
Suffolk  4  
Tioga  2  
Ulster  1  
Wayne  1  

Westchester  1  
Wyoming  2  
Yates  1  

###  
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