
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 07-12-20  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'সার্ন  অোন্ড ফ্লেক্স' হাসপাতাম্বলর ফ্লপ্রাম্ব াকল িাস্তিায়র্ শুরু করার র্র্ে রার্ে 
স্বাস্থ্ে দপ্তরম্বক বর্ম্বদন ে বদম্বয়ম্বের্  

  
হাসপাতালগুবলর 25% ক্ষমতা সম্প্রসারণ িাধ্েতামূলক  

  
যবদ হাসপাতাম্বলর ধ্ারণ ক্ষমতা সঙ্ক র্র্ক হম্বয় ওম্বে তাহম্বল অঞ্চলগুম্বলাম্বক ফ্লরড ফ্লর্ার্ বহম্বসম্বি 

বিবিত করা হম্বি  
  

NY অিসরপ্রাপ্ত ডাক্তার এিং র্াসনম্বদর ফ্লসিায় বিম্বর আসম্বত িলম্বে; বর্িন্ধর্ স্বয়ংবিয়ভাম্বি 
পরু্র্নিীকরণ করা হম্বি, বি মাি করা হম্বি  

  
ইর্ম্বডার ডাইবর্ং NYC-ফ্লত িন্ধ করা হম্বি এিং িাবক রাম্বর্ে 25% -ফ্লত হ্রাস করা হম্বি যবদ ফ্লকার্ 

অঞ্চম্বলর হাসপাতাম্বল ভবতন  আগামী 5 বদম্বর্র মম্বধ্ে বস্থ্বতেীল র্া হয়  
  

4,602 ফ্লরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  হম্বয়ম্বের্ রার্েিোপী  
  

ICU-ফ্লত 872 র্র্ ফ্লরাগী; 477 র্র্ ইবিউম্বিম্ব ড  
  

রার্েিোপী ইবতিািকতার হার 4.79%  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ফ্লেম্ব  COVID-19-এর কারম্বণ 80 র্ম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর আনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন  স্বোস্থ্য দপ্তরমর্ (New York State Department of 
Health) নর্মদনশ নদময়মের্ রোমজযর "সোজন  এন্ড ফ্লেক্স" ফ্লরোম োর্ল বোস্তবোয়র্ শুরু র্রমে এবং 
ভনবষ্যমে COVID-19 এর ফ্লবমে ওঠোর জর্য হোসপোেোলগুনলমর্ রস্তুে র্রমে েোমদর শয্যোর সংখ্যো 
25 শেোংশ রসোনরে র্রো বোধ্যেোমূলর্ র্রো। হোসপোেোলগুমলো এর আমগ নর্উ ইয়মর্ন র শীের্োলীর্ 
COVID পনরর্ল্পর্োর অংশ নহমসমব এই র্োমজর জর্য পনরর্ল্পর্ো রস্তুে র্রনেল। উপরন্তু, গভর্নর 
সর্ল অবসররোপ্ত ডোক্তোর এবং র্োসনমদর রনে ডোর্ নদময়মের্ েোমদর র্োমজ ফ্লেরোর জর্য য্নদ েোরো 
েো র্রমে সক্ষম হর্। ফ্লয্ বযনক্ত স্বোস্থ্য দপ্তমরর দ্বোরো স্থ্োপর্ র্রো ফ্লস্বচ্ছোমসবর্ ফ্লপো ন োমলর মোধ্যমম 
রশ্নপত্র সমূ্পর্ন র্মর, েোমদর জর্য নবর্োমূমলয নর্বন্ধর্ পুর্র্নবীর্রর্ র্রো হমব।  
  



 

 

গভর্নর এেোেোও ফ্ল োষ্র্ো র্মরর্ ফ্লয্ ফ্লয্ সব অঞ্চল সংর্ জর্র্ হোসপোেোমলর ধ্োরর্ ক্ষমেোয় 
ফ্লপ ৌঁেোমব, েোমদর নর্উ ইয়মর্ন র মোইমরো-ক্লোস্টোর ফ্লর্ শমলর অধ্ীমর্ ফ্লরড ফ্লজোর্ নহমসমব মমর্োর্ীে র্রো 
হমব। নবমশষ্ র্মর, রোমজযর "উত্থোর্ এবং ফ্লেক্স" র্মনসূচী বোস্তবোয়মর্র পর, য্নদ ফ্লর্োর্ অঞ্চমলর 7 
নদমর্র গে হোসপোেোমল ভনেন  বৃনির হোর ফ্লদখ্োয় ফ্লয্ আগোমী নের্ সপ্তোমহর মমধ্য এই অঞ্চল 90 
শেোংমশ ফ্লপ ৌঁেোমব, েোহমল এই অঞ্চল এর্টি ফ্লরড ফ্লজোমর্ পনরর্ে হমব।  
  
পনরমশমষ্, ফ্লরোগ নর্য়ন্ত্রর্ এবং রনেমরোধ্ ফ্লর্ন্দ্রগুনল (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) ফ্লেমর্ হোলর্োগোদরৃ্ে নর্মদন নশর্ো অর্ুসরর্ র্মর, গভর্নর ফ্ল োষ্র্ো র্মরর্ ফ্লয্ য্নদ 
ফ্লর্োর্ অঞ্চমলর হোসপোেোমল ভনেন র হোর আগোমী পোৌঁচ নদমর্র মমধ্য নস্থ্নেশীল র্ো হয়, েোহমল 
আভযন্তরীর্ আহোরোদীর ফ্লক্ষমত্র অনেনরক্ত নবনধ্নর্মষ্ধ্ রময়োগ র্রো হমব। য্নদ আগোমী পোৌঁচ নদমর্র মমধ্য 
নর্উ ইয়র্ন  নসটিমে হোসপোেোমল ভনেন র হোর নস্থ্নেশীল র্ো হয়, েোহমল আভযন্তরীর্ আহোরোদী স্থ্নগে 
র্রো হমব; য্নদ এই হোর নর্উ ইয়র্ন  নসটির বোইমরর অঞ্চমল নস্থ্নেশীল র্ো হয়, েোহমল ধ্োরর্ 
ক্ষমেোর সীমোবিেো 25 শেোংমশ হ্রোস র্রো হমব।  
  
"এখ্োমর্ নর্উ ইয়মর্ন , আমরো েেয এবং নবজ্ঞোর্ অর্সুরর্ র্মরনে। আমরো মোনর্ন র্ য্ুক্তরোমের ফ্লয্ 
ফ্লর্োর্ রোমজযর ফ্লচময় ফ্লবনশ পরীক্ষো র্নর, আমোমদর অর্য সবোর ফ্লচময় ফ্লবনশ ডো ো পময়ন্ট আমে, এবং 
আমরো েমেযর উপর নর্ভন র র্নর। এ ো ফ্লর্োর্ গোল-গল্প র্য়, রোজনর্নের্ নবষ্য় র্য়, এ ো ফ্লর্োর্ 
মেোমে র্য়। এই মুহূমেন , েেয আমোমদর ফ্লদখ্োমচ্ছ ফ্লয্ হোসপোেোমল ভনেন র সমবনোচ্চ শেোংশ হমচ্ছ 
আপমস্টম  - নেঙ্গোর ফ্ললর্স, অেনোৎ মর্মরো, ফ্লরোমচস্টোর এলোর্োমে। বোমেমলো, ওময়স্টোর্ন নর্উ ইয়র্ন , 
ফ্লসন্ট্রোল নর্উ ইয়র্ন । আপনর্ নর্উ ইয়র্ন  নসটি, লং আইলযোমন্ড আমসর্, আমোমদর আসমল আপমস্টম র 
ফ্লচময় র্ম হোমর হোসপোেোমল ভনেন র্রো হময়মে, য্ো আমরো বসমন্ত ফ্লয্খ্োমর্ নেলোম েোর ঠির্ উমটো। 
বসমন্ত, আমোমদর অবস্থ্ো মলূে ডোউর্মস্টম  খ্োরোপ নেল এবং আপমস্টম  পনরনস্থ্নে অমর্র্ ভোমলো 
নেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো এমর্ নর্েু র্োজ র্মরনে য্ো অর্যোর্য রোমজযর ফ্লচময় 
আলোদো। নর্উ ইয়মর্ন , রোজয সর্ল র্ীনে নর্ধ্নোরর্ র্মর এবং র্ীনের নর্র্নোয়র্ সংখ্যোগুনল সংরক্ষর্ 
র্মর। এখ্র্, য্নদ সংর্ জর্র্ হোসপোেোমলর ধ্োরর্ ক্ষমেোয় ফ্লপ ৌঁের্ েোহমল আমরো বন্ধ র্মর ফ্লদমবো। 
আমরো সোজন  আর ফ্লেক্স বোস্তবোয়র্ র্রনে। আমরো 25 শেোংশ অনেনরক্ত হোসপোেোমলর শয্যো ফ্লয্োগ 
র্রমে য্োনচ্ছ। আমরো র্োসন এবং ডোক্তোরমদর জর্য নর্বন্ধর্ পুর্র্নবীর্রর্ র্রব য্োমে আমরো এর্টি 
বযোর্আপ স্টোে পুল ফ্লপমে পোনর, কু্ষদ্র নবস্তোর সম্পমর্ন  সের্ন  েোর্মে পোনর এবং এর্ই সোমে, আমরো 
ফ্লদমশর সব ফ্লচময় দক্ষ, সব ফ্লচময় র্োয্নর্র, ফ্লদমশর সব ফ্লচময় র্যোয্য টির্ো দোর্ র্মনসূচী পোওয়োর 
জর্য রস্তুে হনচ্ছ, য্ো রৃ্ষ্ণোঙ্গ লযোটিমর্ো, অর্নেভুক্ত সম্প্রদোয়গুনলর র্োমে ফ্লপ ৌঁমেোমে পোমর। সুখ্বর হমচ্ছ 
নর্উ ইয়র্ন  এখ্মর্ো জোনের সবননর্ম্ন ইনেবোচর্েোর হোর সহ রোজযগুনলর এর্টি। শুধ্ু ফ্লমইর্, ভোরমন্ট, 
হোওয়োই আমোমদর ফ্লচময় র্ম এবং ফ্লমইর্, ভোরমন্ট, হোওয়োই হল খ্ুব সুন্দর রোজয নর্ন্তু নর্উ ইয়মর্ন র 
ফ্লচময় আলোদো। েোমদর আমোমদর মে শহমরর সংখ্যো ফ্লর্ই, েোমদর ফ্লসই জর্সংখ্যো ফ্লর্ই, েোই আমোমদর 
ফ্লক্ষমত্র সংখ্যোগুনল এে র্ম েোর্ো সনেযই সখু্বর।"  
  
আজমর্র েেয সংমক্ষমপ নর্মচ েুমল ধ্রো হমলো:  
  

• হাসপাতাম্বল ফ্লরাগী ভবতন  - 4,602 (+160)  



 

 

• সদে ভবতন  হওয়া ফ্লরাগী - 530  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 55  
• ICU এর সংখ্ো - 872 (+22)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 477 (+13)  
• ফ্লমা  োড়া ফ্লপম্বয়ম্বের্ - 88,263 (+314)  
• মৃতুে - 80  
• ফ্লমা  মৃতুে - 27,232  

  
আঞ্চনলর্ হোসপোেোমলর শয্যোর ধ্োরর্ ক্ষমেো এবং দখ্মলর সংখ্যো, য্োর মমধ্য আমে এই অঞ্চমলর 
জর্সংখ্যোর শের্রো নহমসমব হোসপোেোমল ভনেন র সংখ্যো, েো নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  

আঞ্চবলকভাম্বি 
িতন মাম্বর্ 

হাসপাতাম্বল থাকা 
COVID ফ্লরাগীরা  

অঞ্চম্বলর 
র্র্সংখ্োর 

েতাংে বহম্বসম্বি 
হাসপাতাম্বল 

COVID ফ্লরাগীম্বদর 
ভবতন   

আঞ্চবলকভাম্বি 
হাসপাতাম্বলর 

েযোর উপলভেতা 
েতাংে বহম্বসম্বি  

Capital 
Region  

220  0.02%  26%  

Central 
New York  

296  0.04%  26%  

Finger 
Lakes  

545  0.05%  30%  

Long 
Island  

702  0.03%  18%  

Mid-
Hudson  

618  0.03%  25%  

Mohawk 
Valley  

146  0.03%  26%  

New York 
City  

1416  0.02%  19%  

North 
Country  

38  0.01%  46%  

Southern 
Tier  

134  0.02%  39%  

Western 
New York  

487  0.04%  28%  



 

 

নর্উ ইয়র্ন  
ফ্লস্টম র 

ফ্লমো  সংখ্যো  
4,602  0.02%  23%  

  
আঞ্চনলর্ ICU শয্যোর ধ্োরর্ ক্ষমেো এবং দখ্লরৃ্মের সংখ্যো নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  

অঞ্চম্বলর 
ফ্লমা  ICU 
েযোর 
সংখ্ো  

অঞ্চম্বলর 
ফ্লমা  

দখ্লকৃত 
ICU েযোর 
সংখ্ো  

আঞ্চবলকভাম্বি ICU 
ফ্লিম্বডর উপলভেতা 
েতাংে বহম্বসম্বি  

Capital 
Region  

314  167  44%  

Central 
New 
York  

290  189  33%  

Finger 
Lakes  

659  246  62%  

Long 
Island  

801  579  25%  

Mid-
Hudson  

728  368  48%  

Mohawk 
Valley  

131  99  26%  

New 
York City  

2290  1687  27%  

North 
Country  

67  33  54%  

Southern 
Tier  

129  82  35%  

Western 
New 
York  

559  293  50%  

NYS 
TOTAL  

5,968  3,743  37%  

  
গে নের্ নদমর্ জোর্োমর্ো রনেটি অঞ্চমলর পরীক্ষোর ইনেবোচর্ েলোেমলর শেোংশ নর্ম্নরূপ:  



 

 

  
অঞ্চল  শুিিার  েবর্িার  রবিিার  

Capital Region  4.32%  4.50%  4.60%  
Central New York  5.48%  5.19%  5.55%  
Finger Lakes  6.56%  6.80%  7.01%  
Long Island  5.20%  5.38%  5.50%  
Mid-Hudson  5.77%  5.97%  6.03%  

Mohawk Valley  6.09%  6.35%  6.53%  
New York City  3.99%  4.01%  4.04%  
North Country  4.12%  4.39%  4.50%  
Southern Tier  2.63%  2.33%  2.09%  

Western New York  7.44%  7.40%  7.34%  
  
গে নের্ নদমর্ জোর্োমর্ো নর্উ ইয়র্ন  নসটির পরীক্ষোর ইনেবোচর্ েলোেমলর শেোংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  শুিিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  4.60%  4.64%  4.70%  
Brooklyn  3.91%  3.98%  4.04%  
Manhattan  2.68%  2.56%  2.50%  
Queens  4.33%  4.43%  4.54%  

Staten Island  6.03%  6.30%  6.36%  
  
  
ফ্লমো  713,129 জর্ ফ্লমো  বযনক্ত য্োরো ভোইরোমসর পরীক্ষোয় ইনেবোচর্ েল লোভ র্মরর্, েোমদর 
ফ্লভ গনলর্ নবশদ নববরর্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফ্লমা  আিান্ত  র্তুর্ আিান্ত  
Albany  6,818  107  
Allegany  1,239  15  
Broome  6,003  57  

Cattaraugus  1,439  27  
Cayuga  1,196  77  

Chautauqua  1,917  24  
Chemung  3,457  24  
Chenango  739  15  
Clinton  549  9  



 

 

Columbia  1,111  11  
Cortland  1,219  16  
Delaware  446  14  
Dutchess  8,192  93  
Erie  29,720  383  
Essex  321  5  
Franklin  350  28  
Fulton  634  21  
Genesee  1,328  25  
Greene  802  9  
Hamilton  60  0  
Herkimer  917  32  
Jefferson  796  15  
Lewis  475  8  

Livingston  906  11  
Madison  1,209  30  
Monroe  19,518  444  

Montgomery  628  5  
Nassau  65,632  534  
Niagara  4,952  139  
NYC  333,771  2,765  
Oneida  6,382  112  

Onondaga  12,941  279  
Ontario  1,659  30  
Orange  18,349  130  
Orleans  721  13  
Oswego  2,056  17  
Otsego  747  18  
Putnam  3,368  37  

Rensselaer  2,145  45  
Rockland  22,897  97  
Saratoga  2,787  53  

Schenectady  3,081  49  
Schoharie  250  5  
Schuyler  355  3  
Seneca  389  7  



 

 

St. Lawrence  1,138  38  
Steuben  2,084  25  
Suffolk  67,860  748  
Sullivan  2,315  13  
Tioga  1,260  9  

Tompkins  1,336  30  
Ulster  3,897  39  
Warren  662  5  

Washington  491  2  
Wayne  1,418  26  

Westchester  55,187  516  
Wyoming  697  7  
Yates  313  6  

  
  
গের্োল নর্উ ইয়র্ন  ফ্লস্টম  COVID-19 এর র্োরমর্ 80 জর্ নর্উ ইয়র্ন বোসীর মৃেুয হময়মে, য্োর 
েমল ফ্লমো  সংখ্যো এমস দোৌঁনেময়মে 27,232-ফ্লে। বসবোমসর র্োউনন্ট অর্ুয্োয়ী ফ্লভ গনলর্ নবশদ বযোখ্যো 
নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Allegany  1  
Bronx  3  
Broome  1  

Cattaraugus  1  
Chautauqua  1  
Chemung  2  
Dutchess  2  
Erie  11  

Franklin  1  
Genesee  1  
Kings  3  

Livingston  1  
Madison  1  
Manhattan  2  



 

 

Monroe  1  
Nassau  4  
Niagara  2  
Oneida  2  

Onondaga  2  
Ontario  1  
Orange  2  
Queens  7  

Rensselaer  2  
Richmond  4  
Rockland  3  
Saratoga  1  
Steuben  1  
Suffolk  5  
Sullivan  1  
Ulster  3  
Wayne  2  

Westchester  5  
###  
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