
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
বর্উ ইয়ম্বকন র COVID ভাডার ত্রাণ কমনসূচীর সম্প্রসারণ এিং আম্বিেম্বর্র জার্লা আিার স্ট ালার 

জর্ে বর্িনাহী আম্বেে সাক্ষর করম্বির্ গভর্নর  
  

স্ট াকাস এলাকায় ইবিিাচক পরীক্ষার হার হম্বলা 5.91 েিাংে; সি স্ট াকাস স্টজার্ এলাকাগুবলর 
িাইম্বর বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে ইবিিাচকিা হল 4.49 েিাংে  

  
রাজেিোপী ইবিিাচকিার হার 4.84 েিাংে  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 61 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
রাজেিোপী 150টি র্িুর্ দ্রুি পরীক্ষার সাইে চাল ুকরম্বি স্টপ্রসবিবিভ স্টহলম্বের সাম্বে অংেীোবরত্ব 

করম্বি রাজে  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমের হালর্াগাে কমরমের্।  
  
"এো হাসপািামল ভরিন র হার এবং হাসপািামলর ধারণ ক্ষমিার রবষে। এক রবসৃ্তি বযারিমি 
রবমবচর্া করমল, আমরা হাসপািামল ভরিন  বৃরির রবষেটির স্টমাকামবলা কররে, রকন্তু আমরা স্টেমের 
অ্র্য সব রামজযর িুলর্াে র্ােকীেভামব ভামলা কররে। রামজযর স্টমাে হাসপািামলর েয্যার সংখ্যা 
53,000 - বিন মামর্ 35,000টি েয্যা েখ্ল করা আমে, এবং িার মমধয আর্ুমারর্ক 4,000 েয্যা 
েখ্ল কমর আমের্ COVID স্টরাগীরা। সবনারধক অ্বস্থাে,, আমামের প্রাে 19,000 মার্ুষ COVID 
রর্মে হাসপািামল ভরিন  হমেমে, এই সাম্প্ররিক বরৃিমক পররমপ্ররক্ষমি আর্ার জর্য," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "পরবিী অ্ধযােটি টিকা রবিরণ এবং টীকার গ্রহণময্াগযিা হমি য্ামে। এই টীকা হমে 
স্টসই অ্স্ত্র য্া COVID য্ুমি জেলাভ করমি য্ামে, আর এোই সুড়মের স্টেমষর আমলা। এো একটি 
স্টোে সুড়ে র্ে, রকন্তু আমরা এর মধয রেমে য্াওোর পথ জারর্। আমামের শুধু স্টসখ্ামর্ স্টপ ৌঁেমি 
হমব, এবং আমামের য্িো সম্ভব কম জীবর্ হারর্ রর্মে স্টসখ্ামর্ স্টপ ৌঁেমি হমব।"  
  



 

 

গভর্নর এোড়াও স্ট াষণা কমরমের্ স্টয্ রিরর্ রর্উ ইেকন  স্টেমের COVID স্টরন্ট রররলফ স্টপ্রাগ্রামমর 
(COVID Rent Relief Program) জর্য স্টয্াগযিা প্রসাররি করার এবং িার আমবেমর্র জার্লা 
পুর্রাে স্টখ্ালার জর্য একটি রর্বনাহী আমেমে স্বাক্ষর করমবর্। 2020 সামলর জরুরী ভাড়া ত্রাণ 
আইর্ (Emergency Rent Relief Act) পাে হওোর সমে রাজয আইর্সভা এই কমনসূচী তিরর 
কমর, য্া মহামারীর কারমণ আে হারামর্া ভাড়ামেমের জর্য ভিুন রক প্রোমর্র জর্য স্টফডামরল 
কমরার্াভাইরাস এইড, রররলফ, অ্যান্ড ইমকার্রমক রসরকউররটি অ্যাক্ট (Coronavirus Aid, Relief, 
and Economic Security Act, CARES Act) স্টথমক 100 রমরলের্ মারকন র্ ডলার অ্বরধ সররমে 
রামখ্। আইর্সভার মাপকাঠির উপর রভরি কমর, প্রাে 40 রমরলের্ মারকন র্ ডলার স্টয্াগয 
আমবের্কারীমের প্রাে 15,000টি রর্উ ইেকন  পররবারমক প্রোর্ করা হমব বমল আো করা হমে। এই 
রর্বনাহী আমেে স্টপ্রাগ্রামমর স্টয্াগযিা প্রসাররি করমব য্ামি রর্উ ইেকন বাসীমের আমরা ভাড়ার ত্রাণ 
প্রোর্ করা স্টয্মি পামর। আসন্ন রের্গুরলমি আমরা িথয উপলভয করা হমব।  
  
উপরন্তু, রর্উ ইেকন  স্টেে স্টপ্রসরিরিভ স্টহলমথর (Prescryptive Health) সামথ অ্ংেীোররত্ব করমে 
রর্উ ইেকন  স্টেে জমুড় সম্প্রসাররি COVID-19 পরীক্ষা ক্ষমিা প্রোমর্র জর্য। এই অ্ংেীোররত্ব এমর্ 
সব এলাকাে পরীক্ষার ক্ষমিা প্রসাররি করমি সাহায্য করমব স্টয্খ্ামর্ পরীক্ষার প্রমবোরধকার সীরমি 
এবং আগামী সিাহগুমলামি রাজযবযাপী 150টি র্িুর্ দ্রুি পরীক্ষার অ্বস্থার্ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব 
স্টয্খ্ামর্ পরীক্ষার বযবস্থা করা হমব। স্টপ্রসরিরিমভর রডরজোল স্বাস্থয প্ল্যােফমন রর্উ ইেকন  স্টেে কিৃন ক 
প্রেি দ্রুি পরীক্ষা রকমের রর্মোগ পররচালর্া করমব, এবং ইর্মভন্টরর, সাক্ষাৎকামরর সমে এবং 
ররমপােন  প্রোর্ সমেমি পররচালর্া করার প্রয্ুরক্ত প্রোর্ করমব। বারসন্দারা অ্ংেগ্রহণকারী সাইে খ্ুৌঁমজ 
স্টপমি পামরর্, একটি পরীক্ষার সমে রর্ধনারণ করমি পামরর্, ফলাফল স্টপমি পামরর্ এবং সরাসরর 
িামের স্টমাবাইল রডভাইস স্টথমক লাইমসন্সপ্রাি রচরকৎসকমের সামথ ফমলা-আপ করমি পামরর্। সকল 
পরীক্ষার সাইে রামজযর COVID পরীক্ষা সাইমের(https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-
site-near-you) ওমেবসাইমে অ্র্ুসন্ধার্ করা য্ামব এবং এই সাইেগুরলর জর্য অ্যাপমেন্টমমন্টও 
www.prescryptive.com এ পাওো য্ামব।  
  
স্টপ্রসবিবিভ স্টহলম্বের বসইও বিস ব্ল্োকবল িম্বলর্, "স্টপ্রসরিরিভ স্টহল্থ রর্উ ইেকন  স্টেে এবং 
সম্প্রোমের ফামমনরসর সামথ অ্ংেীোররত্ব করমি স্টপমর গরবনি দ্রুি COVID-19 পরীক্ষার বযবস্থা প্রোর্ 
করমি, রবমেষ কমর স্টয্খ্ামর্ পরীক্ষার বযবস্থা সীরমি। আমামের প্রয্ুরক্ত আমামের স্টক স্টেল অ্র্ুয্ােী 
পরীক্ষা প্রোর্ করমি স্টেে, মার্ুমষর স্টয্ রর্রাপিা, সরুক্ষা এবং সমমোপময্াগীিার প্রেজর্,িার 
সামথ।"  
  
গভর্নর লক্ষয কমরমের্ স্টয্ স্টেমের মাইমিা-ক্লাোর স্টক েমলর অ্ধীমর্ সকল স্টফাকাস এলাকাে 
ইরিবাচক পরীক্ষার হার 5.91 েিাংে এবং স্টফাকাস স্টজামর্র বাইমর িা হমলা 4.49 েিাংে। 
স্টফাকাস এলাকার মমধয গিকাল 50,800 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল প্রকারেি হমেমে, য্ার ফমল 
3,003 জর্ আিামন্তর সংখ্যা পাওো রগমেমে। স্টেমের অ্বরেষ্াংমে, এই স্টফাকাস এলাকাগুরল গণর্া 
র্া কমর, 152,640 জমর্র পরীক্ষার ফলাফল ররমপােন  করা হমেমে, য্ামি 6,852 জর্ আিান্ত 
পাওো স্টগমে। গিকামলর, িার আমগর রেমর্র, বিন মার্ 7 রেমর্র স্টরারলং গড়, এবং স্টেষ েইু 
সিামহর পরীক্ষার পণূনাে ফলাফল রর্মচ স্টেওো হমলা:  

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2752c78c-78c9feee-27503eb9-000babd9069e-e8068292b31a2afd&q=1&e=49b6b9da-380e-407e-b149-80628dd5720c&u=http%3A%2F%2Fwww.prescryptive.com%2F


 

 

  

পমু্বরা স্টেম্বে  
11/8- 11/14 % 
ইবিিাচক  

11/15- 11/21 % 
ইবিিাচক  

11/22- 11/28 % 
ইবিিাচক  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র স্টরাবলং 

গড  

আম্বগর বের্ 
(12/01) % 
ইবিিাচক  

রাজযবযাপী সকল স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

4.81%  4.51%  5.14%  5.91%  5.88%  

স্টফাকাস অ্ঞ্চলগুরলর সামথ 
অ্ন্তভুন রক্তসহ স্টেেবযাপী % 
ইরিবাচক  

2.86%  2.89%  3.52%  4.41%  4.63%  

স্টফাকাস এলাকা অ্ন্তভুন ক্ত র্া 
কমর রাজযবযাপী % ইরিবাচক  

2.47%  2.44%  3.02%  3.91%  4.21%  

  
মাইমিা-ক্লাোর স্টজার্ আজ, গিকাল, আমগর রের্, গি সিামহর এবং আমগর সিামহর জর্য 7 
রেমর্র গড় ইরিবাচকিার হার রর্মচ স্টেওো হল:  
  

স্ট াকাস স্টজার্  
11/8- 11/14 
% ইবিিাচক  

11/15- 11/21 
% ইবিিাচক  

11/22- 11/28 
% ইবিিাচক  

আম্বগর বেম্বর্র 
7 বেম্বর্র 
স্টরাবলং গড  

এরর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকাে % 
ইরিবাচক  

7.22%  7.30%  7.20%  7.77%  

এরর ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

5.34%  7.36%  6.83%  7.73%  

র্াোগ্রা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

5.10%  4.44%  7.35%  7.80%  

মর্মরা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
আিান্ত  

4.41%  4.17%  6.59%  7.32%  

মর্মরা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

5.95%  3.58%  5.62%  6.81%  

ওর্র্ডাগা অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
আিান্ত  

6.26%  5.34%  6.13%  5.91%  

ওর্ন্ডাগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

6.03%  4.50%  5.09%  5.17%  

কুইন্স রকউ গামডন র্ রহলস/ফমরে 
রহলস/অ্যােররো ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.40%  3.40%  3.61%  3.98%  

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

3.81%  3.52%  4.47%  5.00%  



 

 

ব্রঙ্কস ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

3.80%  4.70%  4.64%  5.04%  

ব্রুকরলর্ ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা 
%ইরিবাচক  

3.92%  3.70%  5.64%  6.13%  

রকলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

3.55%  3.39%  3.94%  4.52%  

স্টচমুং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

4.59%  4.71%  6.46%  7.28%  

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % আিান্ত  

5.24%  4.96%  4.75%  5.66%  

েযামের্ আইলযান্ড ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.75%  3.61%  4.08%  4.55%  

টিওগা ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

10.81%  5.60%  3.10%  5.44%  

অ্মরঞ্জ রমডলোউর্ - ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

3.81%  5.41%  3.81%  5.28%  

অ্মরঞ্জ রর্উবাগন - ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

8.07%  7.89%  8.57%  7.30%  

মযার্হাের্-ওোরেংের্ হাইেস-ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % আিান্ত  

3.23%  3.39%  3.40%  3.84%  

র্াসাউ-স্টগ্রে স্টর্ক-ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % আিান্ত  

3.69%  3.69%  3.93%  4.39%  

র্াসাউ মাসামপকুো পাকন  -ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % আক্তান্ত  

4.64%  4.15%  5.12%  6.14%  

সামফাক-হযাম্পের্ স্টবমেস-ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % আিান্ত  

9.26%  5.69%  7.00%  6.76%  

সামফাক-ররভারমহড ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস 
এলাকা % আিান্ত  

4.80%  4.85%  3.49%  2.95%  

ওমেেমচোর রপক্সরেল ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

10.36%  7.15%  7.23%  9.55%  

ওমেেমচোর ওরসরর্ং - ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

9.88%  10.22%  9.96%  10.03%  

ওমেেমচোর েযাররোউর্/রিরপ হমলা - 
ইমেমলা-স্টজার্ স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

8.47%  8.27%  7.05%  5.55%  

ওমেেমচোর ইমোঙ্কাসন - ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

4.48%  4.11%  4.84%  4.75%  



 

 

ওমেেমচোর রর্উ স্টরামসল - ইমেমলা-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

6.46%  5.68%  5.44%  6.51%  

ওমেেমচোর স্টপােন  স্টচোর অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্টফাকাস এলাকা % ইরিবাচক  

9.34%  7.59%  7.21%  8.54%  

  
আজমকর িথয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  

 স্টরাগীর হাসপািাম্বল ভবিন  - 4,063 (+139)  
 সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 664  
 হসবপোল কাউবিসমূহ- 55  
ICU-র সং ো - 783 (+41)  
 ইিুম্বিের্সহ ICU এর সং ো - 377 (+4)  
 স্টমাে বিসচাজন  - 86,638 (+437)  
 মৃিুে - 61  
 স্টমাে মৃিুে - 26,955  

  
গি রির্ রেমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষার পরজটিভ ফলাফমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  স্টসামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড  
Capital Region  4.7%  4.7%  3.5%  3.90%  

Central New York  5.5%  4.8%  5.6%  5.46%  
Finger Lakes  6.4%  5.0%  6.8%  6.15%  
Long Island  4.7%  5.5%  5.6%  4.53%  
Mid-Hudson  5.3%  5.8%  5.6%  5.17%  

Mohawk Valley  5.6%  5.8%  5.6%  5.01%  
New York City  4.1%  4.3%  4.1%  3.62%  
North Country  4.6%  5.8%  4.3%  3.66%  
Southern Tier  4.9%  1.2%  3.3%  2.59%  

Western New York  9.0%  6.9%  6.1%  7.41%  
  
গি রির্ রেমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আিান্তমের ফলাফমলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  স্টসামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  িিন মার্ ৭ বেম্বর্র গড  
Bronx  4.7%  4.8%  4.9%  4.47%  
Brooklyn  3.9%  4.1%  4.3%  3.48%  
Manhattan  2.9%  2.4%  2.6%  2.43%  
Queens  4.0%  5.2%  4.3%  3.92%  



 

 

Staten Island  6.9%  6.3%  5.7%  5.46%  
  
স্টমাে 674,093 জর্ বযরক্ত য্ারা ভাইরামসর পরীক্ষাে ইরিবাচক ফল লাভ কমরর্, িামের স্টভ গরলক 
রবেে রববরণ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আিান্ত  র্িুর্ আিান্ত  
Albany  6,258  120  
Allegany  1,095  26  
Broome  5,657  106  

Cattaraugus  1,252  53  
Cayuga  983  53  

Chautauqua  1,692  61  
Chemung  3,212  72  
Chenango  665  13  
Clinton  495  7  
Columbia  1,061  17  
Cortland  1,116  25  
Delaware  393  8  
Dutchess  7,635  123  
Erie  27,110  592  
Essex  302  6  
Franklin  283  7  
Fulton  544  17  
Genesee  1,158  44  
Greene  734  14  
Hamilton  56  7  
Herkimer  789  34  
Jefferson  653  42  
Lewis  430  26  

Livingston  789  25  
Madison  1,043  51  
Monroe  17,127  539  

Montgomery  534  12  
Nassau  62,745  757  
Niagara  4,296  154  
NYC  321,053  3,307  



 

 

Oneida  5,477  211  
Onondaga  11,657  376  
Ontario  1,447  57  
Orange  17,496  213  
Orleans  652  7  
Oswego  1,799  57  
Otsego  674  14  
Putnam  3,038  65  

Rensselaer  1,891  54  
Rockland  22,221  173  
Saratoga  2,488  75  

Schenectady  2,699  84  
Schoharie  217  5  
Schuyler  326  3  
Seneca  347  24  

St. Lawrence  981  68  
Steuben  1,898  33  
Suffolk  63,758  1,111  
Sullivan  2,238  18  
Tioga  1,193  22  

Tompkins  1,209  55  
Ulster  3,606  107  
Warren  614  11  

Washington  464  3  
Wayne  1,243  37  

Westchester  52,418  628  
Wyoming  605  21  
Yates  277  5  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 61 জমর্র মৃিুয হমেমে, য্ার ফমল স্টমাে সংখ্যা 
এমস োৌঁরড়মেমে 26,955 জমর্। বসবামসর কাউরন্ট অ্র্ুয্ােী স্টভ গরলক রবেে বযাখ্যা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Albany  3  
Allegany  1  



 

 

Broome  3  
Cattaraugus  1  
Cayuga  1  
Chemung  2  
Erie  10  

Genesee  2  
Kings  3  

Livingston  1  
Manhattan  1  
Monroe  2  

Montgomery  1  
Nassau  2  
Niagara  1  
Oneida  2  

Onondaga  4  
Orange  2  
Orleans  1  
Queens  3  
Richmond  4  
Rockland  1  
Suffolk  3  
Wayne  2  

Westchester  5  
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