
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 170,000 বর্উ ইয়কন িাসীর জর্ে COVID-19 টিকার ড াম্বজর প্রাথবমক সরিরাহ 
পাওয়ার কথা ড াষণা কম্বরম্বের্  

   
যবি সকল বর্রাপত্তা এিং কাযনকাবরতার অর্ুম্বমাির্ মঞ্জরু করা হয় তাহম্বল রাজে 15 ব ম্বসের 

টিকা পাম্বি িম্বল আো করম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  এই মাম্বস ফাইজার এিং ম ার্না ডথম্বক অবতবরক্ত টীকা িরােকরণ পাওয়ার আো 
করম্বে  

  
সমস্ত ডফাকাস ডজার্ এলাকাগুবলম্বত পরীক্ষায় ইবতিাচকতার হার 5.88 েতাংে; সমস্ত ডফাকাস 

ডজার্ এলাকাগুবলর িাইম্বর বর্উ ইয়কন  ডেম্বের ইবতিাচকতা 4.21 েতাংে   
  

রাজেিোপী ইবতিাচকতার হার 4.63 েতাংে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ডেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 69 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট 170,000 জর্ নর্উ 
ইয়কন বাসীর জর্য পেনাপ্ত COVID-19 টীকার ঘ াজ প্রাথনমকভামব সরবরাহ প্রাপ্ত হমব। েনি সকল 
নর্রাপত্তা এবং কােনকানরতার অ্র্ুমমাির্ ঘে ামরল সরকার কততন ক মঞ্জুর করা হয়, রাজয োইজামরর 
ততনর এই টিকাগুনল 15 ন মসম্বর পামব বমল আশা করমে। নর্উ ইয়কন  ঘেট এই মামসর ঘশমষর নিমক 
োইজার এবং ম ার্না ঘথমক অ্নতনরক্ত টিকার বরাদ্দকরণ আশা করমে।  
  
"আমরা েুটির ঘমৌসুমমর মমযয নিময় েখর্ এনগময় োনি, তখর্ সুখবর এই ঘে সুড়মের ঘশমষ একটি 
আমলা ঘিখা োমি, নকন্তু িভুন াগযবশত এটি এখমর্া একটি নকেু পথ িমূর এবং আমরা ঘসখামর্ 
ঘপৌৌঁোমর্ার আমগ  এখর্ এক গুি চ্যামলমঞ্জর সম্মখুীর্ হনি। প্রায় সবনত্র COVID-19 র ঘকমসর 
সংখযা বাড়মে শুযু তাই র্য়, নকন্তু তারা একটি র্তুর্ উৎস ঘথমক উদূ্ভত হমি, ঘেখামর্ প্রায় 70 
শতাংশ ঘকস পনরবার এবং বযনক্তগত সমামবমশ ঘেস বযাক করা োমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"ঘে ামরল সরকার আমামির জানর্ময়মে ঘে আগামী সপ্তাহগুমলামত নর্উ ইয়কন  তার প্রথম 170,000 
টিকার ঘ াজ পামব, এবং েনিও তা আর্মের খবর, ঘে ামরল টিকাকরণ পনরকল্পর্া শুয ুকত ষ্ণাে, 
বািামী এবং িনরদ্র সম্প্রিায়মক উমপক্ষা কমর তাই র্য়, বরং এর তথয ভাগাভানগর নবযার্ 
অ্র্নথভুক্ত সম্প্রিায়মক টিকা ঘর্ওয়া ঘথমক নবরত রাখমব। COVID এর নবরুমে েুে জয় একটি 



 

 

অ্ন্তভুন নক্তমূলক প্রনিয়া হমত হমব এবং শুযুমাত্র সবাই এক সামথ কাজ করা দ্বারাই আমরা সেল হব। 
েনিও আমরা ঘে ারাল পনরকল্পর্ামক আমরা অ্ন্তভুন নক্তমূলক, কােনকর এবং র্যােয কমর ঘতালার জর্য 
লড়াই চ্ানলময় োনি, তাও নর্উ ইয়কন বাসীমির এই নবস্তার সীনমত করার জর্য তামির ভূনমকা পালর্ 
করমত হমব।"  
   
গভর্নর লক্ষয কমরমের্ ঘে ঘেমটর মাইমিা-ক্লাোর ঘকৌশমলর অ্যীমর্ সকল ঘোকাস এলাকায় 
ইনতবাচ্ক পরীক্ষার হার 5.88 শতাংশ এবং ঘোকাস ঘজামর্র বাইমর তা হমলা 4.21 শতাংশ। 
ঘোকাস এলাকার মমযয গতকাল 49,027 জমর্র পরীক্ষার েলােল প্রকানশত হময়মে, োর েমল 
2,882 জর্ আিামন্তর সংখযা পাওয়া নগময়মে। ঘেমটর অ্বনশষ্াংমশ, এই ঘোকাস এলাকাগুনল গণর্া 
র্া কমর, 144,524 জমর্র পরীক্ষার েলােল নরমপাটন  করা হময়মে, োমত 6,091 জর্ আিান্ত পাওয়া 
ঘগমে। গতকামলর, তার আমগর নিমর্র, বতন মার্ 7 নিমর্র ঘরানলং গড়, এবং ঘশষ িইু সপ্তামহর 
পরীক্ষার পূণনাে েলােল নর্মচ্ ঘিওয়া হমলা:  
  

পমু্বরা ডেম্বে  
11/8- 

11/14 % 
ইবতিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবতিাচক  

11/22- 
11/28 % 
ইবতিাচক  

িতন মার্ 
7 বিম্বর্র 
ডরাবলং 
গড়  

আম্বগর বির্ 
(11/30) % 
ইবতিাচক  

গতকাল 
(12/01) % 
ইবতিাচক  

    
    

    

রাজযবযাপী 
সকল ঘোকাস 
এলাকা % 
ইনতবাচ্ক  

4.81%  4.51%  5.14%  5.75%  6.27%  5.88%      

ঘোকাস 
অ্ঞ্চলগুনলর 
সামথ 

অ্ন্তভুন নক্তসহ 
ঘেটবযাপী % 
ইনতবাচ্ক  

2.86%  2.89%  3.52%  4.12%  4.96%  4.63%      

ঘোকাস এলাকা 
অ্ন্তভুন ক্ত র্া 

কমর রাজযবযাপী 
% ইনতবাচ্ক  

2.47%  2.44%  3.02%  3.59%  4.46%  4.21%      

  
মাইমিা ক্লাোর ঘজার্ আজ, গতকাল, আমগর নির্, গত সপ্তামহর এবং আমগর সপ্তামহর জর্য 7 
নিমর্র গড় ইনতবাচ্কহার নর্মচ্ ঘিওয়া হল:  
  

ডফাকাস ডজার্  
আম্বগর 
বিম্বর্র 

গতকাম্বলর 
7 বিম্বর্র 

িতন মার্ 
7 

    
    



 

 

11/8- 
11/14 % 
ইবতিাচক  

11/15- 
11/21 % 
ইবতিাচক  

11/22- 
11/28 % 
ইবতিাচক  

7 
বিম্বর্র 
ডরাবলং 
গড়  

ডরাবলং 
গড়  

বিম্বর্র 
ডরাবলং 
গড়  

  

  

এনর অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকায় % 

ইনতবাচ্ক  
7.22%  7.30%  7.20%  7.43%  7.77%  7.78%      

এনর ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
5.34%  7.36%  6.83%  6.61%  7.73%  8.27%      

র্ায়াগ্রা ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
5.10%  4.44%  7.35%  7.89%  7.80%  8.07%      

মর্মরা অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

আিান্ত  
4.41%  4.17%  6.59%  7.04%  7.32%  6.94%      

মর্মরা ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
5.95%  3.58%  5.62%  6.44%  6.81%  6.42%      

ওর্র্ াগা অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

আিান্ত  
6.26%  5.34%  6.13%  5.98%  5.91%  5.81%      

ওর্ন্ডাগা ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
6.03%  4.50%  5.09%  5.13%  5.17%  5.50%      

কুইন্স নকউ গাম ন র্ 
নহলস/েমরে 

নহলস/অ্যােনরয়া ইময়মলা-
ঘজার্ ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  

3.40%  3.40%  3.61%  3.78%  3.98%  4.23%      

ব্রঙ্কস ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
3.81%  3.52%  4.47%  4.74%  5.00%  5.11%      

ব্রঙ্কস ওময়ে ইময়মলা-
ঘজার্ ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
3.80%  4.70%  4.64%  4.81%  5.04%  5.06%      



 

 

ব্রুকনলর্ ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা 
%ইনতবাচ্ক  

3.92%  3.70%  5.64%  5.73%  6.13%  6.86%      

রকলযান্ড ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
3.55%  3.39%  3.94%  4.23%  4.52%  4.83%      

ঘচ্মুং অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
4.59%  4.71%  6.46%  7.03%  7.28%  6.72%      

েযামটর্ আইলযান্ড 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % আিান্ত  

5.24%  4.96%  4.75%  5.09%  5.66%  6.10%      

েযামটর্ আইলযান্ড 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

3.75%  3.61%  4.08%  4.18%  4.55%  4.72%      

টিওগা ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  
10.81%  5.60%  3.10%  3.74%  5.44%  6.15%      

অ্মরঞ্জ নম লটাউর্ - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

3.81%  5.41%  3.81%  4.78%  5.28%  6.03%      

অ্মরঞ্জ নর্উবাগন - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

8.07%  7.89%  8.57%  7.76%  7.30%  7.49%      

মযার্হাটর্-ওয়ানশংটর্ 
হাইটস-ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

আিান্ত  

3.23%  3.39%  3.40%  3.73%  3.84%  3.91%      

র্াসাউ-ঘগ্রট ঘর্ক-
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % আিান্ত  

3.69%  3.69%  3.93%  4.34%  4.39%  4.37%      

র্াসাউ মাসামপকুয়া পাকন  
-ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % আক্তান্ত  

4.64%  4.15%  5.12%  5.54%  6.14%  5.91%      

সামোক-হযাম্পটর্ ঘবময়স-
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % আিান্ত  

9.26%  5.69%  7.00%  6.68%  6.76%  6.24%      



 

 

সামোক-নরভারমহ  
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % আিান্ত  

4.80%  4.85%  3.49%  2.87%  2.95%  3.44%      

ওময়েমচ্োর নপক্সনিল 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

10.36%  7.15%  7.23%  8.43%  9.55%  9.57%      

ওময়েমচ্োর ওনসনর্ং - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

9.88%  10.22%  9.96%  10.65%  10.03%  9.87%      

ওময়েমচ্োর 
টযানরটাউর্/নিনপ হমলা - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

8.47%  8.27%  7.05%  6.38%  5.55%  4.72%      

ওময়েমচ্োর ইময়াঙ্কাসন - 
ইময়মলা-ঘজার্ ঘোকাস 
এলাকা % ইনতবাচ্ক  

4.48%  4.11%  4.84%  5.03%  4.75%  5.05%      

ওময়েমচ্োর নর্উ 
ঘরামসল - ইময়মলা-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  

6.46%  5.68%  5.44%  6.19%  6.51%  6.33%      

ওময়েমচ্োর ঘপাটন  
ঘচ্োর অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘোকাস এলাকা % 

ইনতবাচ্ক  

9.34%  7.59%  7.21%  7.91%  8.54%  8.59%      

  
আজমকর তথয সংমক্ষমপ নর্মচ্ তুমল যরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ডরাগী ভবতন  - 3,924 (+150)  
• সিে ভবতন  হওয়া ডরাগী - 627  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 54  
• ICU এর সংখ্ো - 742 (+24)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 373 (+25)  
• ডমাে োড়া ডপম্বয়ম্বের্ - 86,201 (+393)  
• মৃতুে - 69  
• ডমাে মৃতুে - 26,889  

  
গত নতর্ নিমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষার পনজটিভ েলােমলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  



 

 

  
অঞ্চল  রবিিার  ডসামিার  মঙ্গলিার  িতন মার্ ৭ বিম্বর্র গড়  

Capital Region  3.7%  4.7%  4.7%  3.84%  
Central New York  4.2%  5.5%  4.8%  5.12%  
Finger Lakes  6.6%  6.4%  5.0%  6.03%  
Long Island  4.5%  4.7%  5.5%  4.14%  
Mid-Hudson  5.1%  5.3%  5.8%  4.94%  

Mohawk Valley  4.6%  5.6%  5.8%  4.60%  
New York City  3.9%  4.1%  4.3%  3.34%  
North Country  3.0%  4.6%  5.8%  3.18%  
Southern Tier  3.8%  4.9%  1.2%  2.39%  

Western New York  7.4%  9.0%  6.9%  7.37%  
  
গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আিান্তমির েলােমলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  ডসামিার  মঙ্গলিার  িতন মার্ ৭ বিম্বর্র গড়  
Bronx  4.7%  4.7%  4.8%  4.25%  
Brooklyn  3.5%  3.9%  4.1%  3.12%  
Manhattan  3.1%  2.9%  2.4%  2.20%  
Queens  4.2%  4.0%  5.2%  3.72%  

Staten Island  5.8%  6.9%  6.3%  5.12%  
  
ঘমাট 664,238 জর্ বযনক্ত োরা ভাইরামসর পরীক্ষায় ইনতবাচ্ক েল লাভ কমরর্, তামির ঘভৌগনলক 
নবশি নববরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ডমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  6,138  170  
Allegany  1,069  11  
Broome  5,551  103  

Cattaraugus  1,199  35  
Cayuga  930  13  

Chautauqua  1,631  22  
Chemung  3,140  31  
Chenango  652  3  
Clinton  488  8  
Columbia  1,044  9  



 

 

Cortland  1,091  9  
Delaware  385  10  
Dutchess  7,512  158  
Erie  26,518  476  
Essex  296  7  
Franklin  276  5  
Fulton  527  9  
Genesee  1,114  38  
Greene  720  10  
Hamilton  49  2  
Herkimer  755  24  
Jefferson  611  25  
Lewis  404  24  

Livingston  764  26  
Madison  992  29  
Monroe  16,588  528  

Montgomery  522  12  
Nassau  61,988  826  
Niagara  4,142  123  
NYC  317,746  3,198  
Oneida  5,266  182  

Onondaga  11,281  286  
Ontario  1,390  36  
Orange  17,283  208  
Orleans  645  11  
Oswego  1,742  58  
Otsego  660  11  
Putnam  2,973  89  

Rensselaer  1,837  42  
Rockland  22,048  203  
Saratoga  2,413  43  

Schenectady  2,615  60  
Schoharie  212  4  
Schuyler  323  3  
Seneca  323  3  

St. Lawrence  913  39  



 

 

Steuben  1,865  41  
Suffolk  62,647  966  
Sullivan  2,220  10  
Tioga  1,171  18  

Tompkins  1,154  15  
Ulster  3,499  65  
Warren  603  8  

Washington  461  4  
Wayne  1,206  31  

Westchester  51,790  570  
Wyoming  584  20  
Yates  272  3  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 69 জর্ নর্উ ইয়কন বাসীর মততুয হময়মে, োর 
েমল ঘমাট সংখযা এমস িাৌঁনড়ময়মে 26,889-ঘত। বসবামসর কাউনি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগনলক নবশি বযাখযা 
নর্ম্নরূপ:  
   
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  3  
Bronx  3  
Broome  4  

Chautauqua  1  
Chemung  1  
Dutchess  1  
Erie  14  

Greene  1  
Kings  2  

Manhattan  1  
Monroe  3  
Nassau  2  
Oneida  2  

Onondaga  6  
Orange  1  
Oswego  1  
Queens  6  



 

 

Rensselaer  1  
Richmond  5  
Rockland  1  
Steuben  2  
Suffolk  3  
Tompkins  1  
Westchester  3  
Wyoming  1  

###  
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