
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেম্বেে COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ ার্ ফ াষণা কম্বরর্  
  

র্াযাগ্রা কাউবিম্বে ইম্বযম্বলা সেকন ো অঞ্চল সম্প্রসাবরে; ফ ম্বর্বস এিং ওম্বর্ইো কাউবিম্বে র্েুর্ 
ইম্বযম্বলা সেকন োমূলক অঞ্চল  

  
ফস্টে মু্বে 5,712 ফরাগী হাসপাোম্বল ভবেন  রম্বযম্বে  

  
1,040 ফরাগী ICU; 572  র্ ইর্টিউম্বিেম্বর্ রম্বযম্বে  

  
ফস্টে মু্বে আরাম্বের হার 5.66%  

  
গেকাল বর্উ ইযকন  ফস্টম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 83  ম্বর্র মৃেুে হম্বযম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আপমেে র্রা COVID-19 মাইমরা-ক্লাোর 
স্ট ার্াস স্টজামর্র র্থা স্ট াষণা র্মরমের্। র্ায়াগ্রা র্াউনির ইময়ম া সতর্ন তা অ্ঞ্চ  সম্প্রসানরত র্রা 
হমে। োোনভয়া, স্টজমর্নস র্াউনি এেং স্টরাম এেং উটির্া, ওমর্ইো র্াউনির জর্য র্তুর্ ইময়ম া 
সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চ  স্ট াগ র্রা হমে।  
  
"হাসপাতাম   াওয়া মার্ুমষর সংখ্যা নর্ময় স্টর্ার্ রাজর্ীনত ো েক্তেয স্টর্ই, এেং জার্ুয়ানরর মমযয 
নর্েু পনরেতন র্ র্া হম  নর্েু এ ার্ায় হাসপাতাম  ভনতন  েনৃি নর্েু অ্ঞ্চ মর্ অ্নভভূত র্রমত পামর," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা স্টসই গনতপথ খ্ুুঁজনে এেং পনরেতন মর্র স্টেষ্টা র্রনে। আমরা এর্ই 
সামথ হাসপাতাম র ক্ষমতা োডানি এেং সনতয ে মত নর্, হাসপাতা গুম া নর্ভামে র্াজ র্মর তা 
পনরেতন র্ র্রনে। এর্ই সমময় আমরা  া জানর্ তা র্মর আমামের নেস্তারমর্ মন্থর র্রমত হমে- 
সামানজর্ েরূত্ব, মাস্ক পরা এেং সমামেশ এনডময় ে া।  নে আমরা তা র্া র্নর, আমরা জানর্ 
স্টর্র্ স্টর্ার্ অ্ঞ্চ  েন্ধ হময়  ায়। এোমর্ স্টরে স্টজার্ ে া হয়। এই পনরনিনত আমরা এডামর্ার 
স্টেষ্টা র্রনে।"  
  
শুরোর, নর্উ ইয়র্ন  স্টেে নেপােন মমি অ্  স্টহল্থ (Dept. of Health, DOH) রামজযর শীতর্া ীর্ 
পনরর্ল্পর্াসহ র্তুর্ স্টমনিমর্র রূপমরখ্া প্রোর্ র্মরমে,  খ্র্ এর্টি এ ার্া "ইময়ম া স্টজার্" মাইমরা 
ক্লাোর এ ার্ায় প্রমেশ র্রমত পারমে। স্টভৌগন র্ এ ার্া এর্টি ইময়ম া স্টজামর্ প্রমেশ র্রমত পারমে 
 নে গত 10 নেমর্ এর 3 শতাংশ ইনতোের্ হার (7 নেমর্র গড) থামর্ এেং গত সপ্তামহ 



 

 

মাথানপেু হাসপাতাম  ভনতন র জর্য রামজযর শীষন 10 শতাংমশর মমযয থামর্ এেং দেনর্র্ ভনতন মত 
সপ্তাহেযাপী েৃনি থামর্। এই মার্েমের উপর নভনি র্মর, আজমর্র নর্ম্নন নখ্ত এ ার্াগুন মর্ ইময়ম া 
সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চ  নহমসমে নেনিত র্রা হময়মে:  
  
িেন মার্ মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ াম্বর্ পবরিেন র্  
  
র্াযাগ্রা কাউবি - মার্বিম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
েতন মার্ র্ায়াগ্রা মাইমরা ক্লাোরমর্ প্রসানরত র্রা হমে র্াউনির অ্র্যার্য এ ার্া অ্ন্তভুন ক্ত র্রার 
জর্য স্ট খ্ামর্ উচ্চ ইনতোের্তা এেং রমেযনমার্ হাসপাতাম  ভনতন হময়মে,  া ইময়ম া স্টজার্ পেেীর 
স্টমনির্ পূরণ র্মর।  
  
র্েুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
ফ ম্বর্বস কাউবি - মার্বিম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
োোনভয়ায় এর্টি র্তুর্ ইময়ম া সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চ  িাপর্ র্রা হমে,  া গত েইু সপ্তাহ যমর 
র্াউনি স্টথমর্ হাসপাতাম  ভনতন র জর্য ইময়ম া স্টজার্ পেেী এেং স্টমনির্ পরূণ র্মর এেং উক্ত 
র্াউনির হাসপাতাম  ভনতন হওয়ার স্টরাগীর অ্নযর্াংশ ঐ অ্ঞ্চম র।  
  
ওম্বর্ইো কাউবি - মার্বিম্বের  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
স্টরাম এেং উটির্া এ ার্ায় এর্টি র্তুর্ ইময়ম া সতর্ন তামূ র্ অ্ঞ্চ  িাপর্ র্রা হমে,  া র্াউনি 
স্টথমর্ হাসপাতাম  ভনতন র সংখ্যাগনরষ্ঠ ভামগর প্রনতনর্নযত্ব র্মর এেং ইময়ম া স্টজার্ পেেীর স্টমনির্ 
পূরণ র্মর।  
  
আজমর্র তথয সংমক্ষমপ নর্মে তুম  যরা হম া:  
  

• পরীক্ষার  লা ল প্রবেম্বিদর্ - 159,844  
• হাসপাোম্বল ফরাগী ভবেন  - 5,712 (+302)  
• সদে ভবেন  হওযা ফরাগী - 678  
• হাসপাোল কাউবিসমূহ - 56  
• ICU এর সংখো - 1,040 (+31)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 572 (+5)  
• ফমাে োো ফপম্বযম্বের্ - 91,760 (+394)  
• মৃেুে - 83  
• ফমাে মৃেুে - 27,870  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NiagaraZonesOnly_12_14_20.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GeneseeZonesOnly_12_14_20.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OneidaZonesOnly_12_14_20.pdf


 

 

আঞ্চন র্ হাসপাতাম র শ যা যারণক্ষমতা এেং অ্কুপযানি সংখ্যা সহ এই অ্ঞ্চম র জর্সংখ্যার 
শতর্রা নহমসমে হাসপাতাম  ভনতন র সংখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  

অঞ্চম্বল 
িেন মাম্বর্ 
হাসপাোম্বল 
ভবেন  COVID 
ফরাগী  

অঞ্চম্বলর 
 র্সংখোর 
েোংে বহম্বসম্বি 
COVID ফরাগী  

অঞ্চম্বল উপলভে 
হাসপাোম্বলর 
েয্োর সংখোর 
েোংে (7-বদম্বর্র 

গে)  
Capital Region  269  0.02%  25%  
Central New 

York  
340  0.04%  24%  

Finger Lakes  681  0.06%  24%  
Long Island  935  0.03%  19%  
Mid-Hudson  705  0.03%  26%  
Mohawk 
Valley  

193  0.04%  25%  

New York 
City  

1857  0.02%  19%  

North Country  53  0.01%  46%  
Southern Tier  153  0.02%  40%  
Western New 

York  
526  0.04%  25%  

ফস্টে মু্বে/সমগ্র 
ফস্টম্বে  

5712  0.03%  23%  

  
আঞ্চন র্ ইর্মের্নসভ স্টর্য়ার ইউনর্ে (Intensive care unit, ICU) শ যা যারণক্ষমতা এেং 
অ্কুপযানি সংখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
অঞ্চম্বলর ফমাে 
ICU েয্োর 
সংখো  

অঞ্চম্বলর ফমাে 
দখলকৃে ICU 
েয্োর সংখো  

অঞ্চম্বল উপলভে 
ICU েয্োর 

েোংে (7 বদম্বর্র 
গে)  

Capital 
Region  

269  171  42%  

Central 
New York  

290  194  32%  



 

 

Finger 
Lakes  

403  268  43%  

Long Island  845  583  28%  
Mid-
Hudson  

741  394  48%  

Mohawk 
Valley  

129  98  23%  

New York 
City  

2338  1664  25%  

North 
Country  

71  35  52%  

Southern 
Tier  

129  88  33%  

Western 
New York  

516  286  46%  

বর্উ ইযকন  
ফস্টম্বের 
ফমাে  

5731  3781  33%  

  
গত নতর্ নেমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চম র পরীক্ষার পনজটিভ   া ম র 7-নেমর্র গমডর শতাংশ 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুরিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  5.52%  5.62%  5.89%  

Central New York  6.73%  7.22%  7.11%  
Finger Lakes  8.04%  8.12%  8.09%  
Long Island  5.58%  5.62%  5.70%  
Mid-Hudson  6.10%  6.01%  6.15%  

Mohawk Valley  7.98%  8.02%  8.08%  
New York City  3.99%  4.01%  4.04%  
North Country  4.23%  4.06%  4.12%  
Southern Tier  2.20%  2.30%  2.65%  

Western New York  6.84%  6.94%  6.92%  
Statewide  5.03%  5.07%  5.17%  

  
গত নতর্ নেমর্ জার্ামর্া নর্উ ইয়র্ন  নসটির পরীক্ষার ইনতোের্   া ম র শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  



 

 

িম্বরা  শুরিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  4.62%  4.54%  4.47%  
Brooklyn  3.96%  4.00%  4.04%  
Manhattan  2.51%  2.56%  2.63%  
Queens  4.52%  4.57%  4.62%  

Staten Island  6.06%  5.70%  5.64%  
  
স্টমাে 784,204 জর্ স্টমাে েযনক্ত  ারা ভাইরামসর পরীক্ষায় ইনতোের্     াভ র্মরর্, তামের 
স্টভৌগন র্ নেশে নেেরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমাে আরাে  র্েুর্ আরাে  
Albany  8,050  162  
Allegany  1,403  8  
Broome  6,532  72  

Cattaraugus  1,783  21  
Cayuga  1,581  37  

Chautauqua  2,365  42  
Chemung  3,776  33  
Chenango  880  12  
Clinton  698  41  
Columbia  1,225  21  
Cortland  1,513  35  
Delaware  520  8  
Dutchess  9,290  144  
Erie  33,397  388  
Essex  375  2  
Franklin  459  16  
Fulton  851  26  
Genesee  1,646  44  
Greene  881  11  
Hamilton  68  0  
Herkimer  1,196  33  
Jefferson  1,047  37  
Lewis  574  7  

Livingston  1,135  24  
Madison  1,592  20  



 

 

Monroe  23,745  542  
Montgomery  796  30  
Nassau  71,214  739  
Niagara  6,016  110  
NYC  358,081  3,029  
Oneida  8,009  165  

Onondaga  15,481  299  
Ontario  2,108  55  
Orange  19,756  220  
Orleans  887  27  
Oswego  2,440  51  
Otsego  904  22  
Putnam  3,795  52  

Rensselaer  2,631  62  
Rockland  24,183  192  
Saratoga  3,477  111  

Schenectady  3,781  113  
Schoharie  342  16  
Schuyler  389  6  
Seneca  498  16  

St. Lawrence  1,353  14  
Steuben  2,443  35  
Suffolk  75,454  1,087  
Sullivan  2,469  14  
Tioga  1,379  12  

Tompkins  1,593  37  
Ulster  4,393  66  
Warren  756  2  

Washington  587  13  
Wayne  1,709  47  

Westchester  59,431  594  
Wyoming  895  12  
Yates  372  10  

  



 

 

গতর্া  নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 83 জর্ নর্উ ইয়র্ন োসীর মৃতুয হময়মে,  ার 
 ম  স্টমাে সংখ্যা এমস োুঁনডময়মে 27,870-স্টত। েসোমসর র্াউনি অ্র্ু ায়ী স্টভৌগন র্ নেশে েযাখ্যা 
নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুয্াযী মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Albany  2  
Bronx  2  
Broome  2  
Chemung  3  
Cortland  4  
Erie  8  

Genesee  2  
Jefferson  1  
Kings  3  
Madison  2  
Manhattan  2  
Monroe  6  
Nassau  3  
Niagara  3  
Oneida  3  

Onondaga  3  
Orange  3  
Otsego  1  
Queens  7  
Richmond  4  
Rockland  2  

Schenectady  1  
Seneca  1  

St. Lawrence  1  
Suffolk  5  
Tompkins  2  
Westchester  6  
Wyoming  1  

  
###  
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