
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/29/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 ক্লাস্টারগুবলম্বক সম্বোধর্ করম্বে অর্নডক্স ইহুবি সম্প্রিাম্ব়ের নর্োম্বির 
সাম্বর্ সাক্ষাৎ করম্বির্  

  
বর্উ ই়েকন  রাম্বযের ভ্রমণ উপম্বিষ্টা়ে কম্বলারাম্বডা ন াগ করা হম্ব়েম্বে; অোবরম্বযার্া এিং ভাবযন বর়্ো 

সবরম্ব়ে নিও়ো হম্ব়েম্বে  
  

সম্বিনাচ্চ 20টি হটস্পট বযপ নকাম্বড 5 েোংে ইবেিাচক হার রম্ব়েম্বে 
  

রাযেিোপী ইবেিাচকোর হার: 1.1 েোংে; হটস্পট বযপ নকাডগুবল সহ 1.3 েোংে  
  

গেকাল বর্উ ই়েকন  নস্টম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 2 যম্বর্র মৃেুে হম্ব়েম্বে  
  

নস্টট বলকার অম্বর্াবরটি ও নস্টট পবুলে টাস্ক ন াসন 1,075 টি প্রবেষ্ঠার্ পবরিেনর্ কম্বর, োরা 
নিখম্বে পার্ ন  3 টি প্রবেষ্ঠার্ বর়্েম নমম্বর্ চলবেল র্া  

  
বর্উ ই়েকন  নস্টম্বট আরও 1,189টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘটর্া বর্বিে কম্বর -  া রাযেিোপী নমাট 

আক্রাম্বের সংখোম্বক 457,649-এ বর্ম্ব়ে আম্বস 49টি কাউবিম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে তিতর্ ডাউর্মেমের সম্প্রদায়গুতেমি 
COVID-19 ক্লাোরগুতেমক সমবাধর্ করমি অ্র্নডক্স ইহুতদ ঘর্িামদর সামর্ সাক্ষাৎ করমের্। 
এছাডাও গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে তর্উ ইয়কন  রামজযর COVID-19 ভ্রমণ উপমদষ্টায় কমোরামডা 
ঘোগ করা হময়মছ। অ্যাতরমজার্া এেং ভাতজন তর্য়া সতরময় ঘদওয়া হময়মছ। এই তর্মদন তিকা অ্র্ুোয়ী 
এমর্ েযতি োরা উমেখমোগয কতমউতর্টি সংক্রমণ আমছ এমর্ জায়গা ঘর্মক তর্উ ইয়কন  ভ্রমণ 
কমরমছর্, িামদর 14 তদমর্র ঘকায়ামরতির্ পাের্ করমি হয়। এই ঘকায়ামরতির্ একটি এোকা ঘর্মক 
আসা ঘেমকামর্া েযতির ঘক্ষমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 তদমর্র গড প্রতি 100,000 জর্ োতসন্দার মমধয 
পরীক্ষায় আক্রামের হার 10 জমর্র ঘেতি ো আক্রামের হার 7 তদমর্র গড 10% ো িার ঘেতি।  
  
র্িুর্ আক্রামের সংখযা, ঘেমে পতজটিমভর িিকরা হার ও অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘডো পময়িগুতে 
সে সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োয়।  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

"আতম অ্র্নডক্স সম্প্রদাময়র ধমীয় ঘর্িা এেং স্থার্ীয় কমনকিন ামদর সামর্ সাক্ষাৎ করমি োতি। 
আপতর্ েতদ এই ক্লাোরগুমোর তদমক িাকার্ এেং আপতর্ এই তজপ ঘকাডগুমোর তদমক িাকার্, 
িাহমে আপতর্ ঘদখমি পামের্ ঘে েৃহৎ অ্র্নডক্স ইহুতদ সম্প্রদায়গুতেমি একটি ওভারেযাপ রময়মছ। 
এটি োস্তে। আতম এই তেষময় কর্া েোর জর্য িামদর সামর্ ঘদখা করে। এটি িামদর সম্প্রদাময়র 
জর্য জর্স্বামস্থযর উমেমগর তেষয়। এছাডাও এটি আমিপামির সম্প্রদায়গুতের জর্যও জর্স্বামস্থযর 
উমেমগর তেষয়। আতম প্রর্ম তদর্ ঘর্মকই েমেতছ, এই জর্স্বাসমস্থযর তেতধ প্রতিটি ধমন, র্াতস্তকমদর 
ঘক্ষমে প্রমোজয - এটি তর্উ ইয়কন  রামজযর প্রতিটি র্াগতরমকর ঘক্ষমে প্রমোজয, েযাস," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা এর আমগ হেস্পেগুতে ঘদমখতছ, তকন্তু এটি সম্ভেি সেমেময় েড ক্লাোর 
ো আমরা এখর্ পেনে সমবাধর্ কমরতছ, এেং ক্লাোরগুমো হমি ব্রুকতের্, অ্মরঞ্জ, রকেযান্ড। এই 
ক্লাোমরর মমধয কােনকোপ োতক রামজয ো  েমছ িার ঘেময় অ্মর্ক আোদা। এো আসমে তকছু 
উপাময় সুখের কারণ আপতর্ কােনকরভামে ভাইরামসর সম্ভােয েতৃির উৎপতি তেতিি করমি 
পমরমছর্। একোর ির্য পাওয়া ঘগমে, আপতর্ আক্রমণাত্মকভামে এই ক্লাোরগুমোমক োমগনে করমের্। 
এগুমো হমি শুকমর্া  ামস আগুর্ ধতরময় ঘদওয়া জ্বেে অ্ঙ্গার। সমস্ত অ্তিতর্েনাপক সরঞ্জাম এেং 
কমীমদর এই জ্বেে অ্ঙ্গারগুমোর কামছ পাঠার্ এেং অ্তেেমব জ্বেে অ্ঙ্গারগুমোমক তর্তভময় তদর্। এই 
ডাো ঘসোই কমর। স্থার্ীয় সরকার প্রতিরক্ষার প্রর্ম োইর্ এেং িামদর অ্েিযই সহমোতগিা করমি 
হমে। উপেুি সরকারমক অ্েিযই ঘমমর্ েো এেং প্রময়াগ তর্তিি করমি হমে। আজমকর একটি 
ক্লাোর আগামীতদমর্ সম্প্রদায় জমুড তেস্তার হময় উঠমি পামর।"  
  
সমূ্পণন, হাের্াগাদকৃি ভ্রমণ তর্মদন তিকা িাতেকা তর্মে ঘদওয়া হে:  
  

• অ্যাোোমা  
• আোস্কা  
• আরকার্সাস  
• কমোরামডা  
• ঘডোওয়যার  
• ঘলাতরডা  
• জতজন য়া  
• গুয়াম  
• আইডামহা  
• ইতন্ডয়ার্া  
• আইওয়া  
• কযার্সাস  
• ঘকর্োতক  
• েুইতজয়ার্া  
• তমমর্ামসাো  
• তমতসতসতপ  
• তমমসৌতর  
• মিার্া  



 

 

• র্র্ন ডামকাো  
• র্র্ন কযামরাতের্া  
• ঘর্ব্রাস্কা  
• ঘর্ভাডা  
• ওকোমহামা  
• পুময়মিন া তরমকা  
• ঘরাড আইেযান্ড  
• সাউর্ কযামরাোইর্া  
• সাউর্ ডামকাো  
• ঘেতর্তস  
• ঘেক্সাস  
• ইউোহ  
• উইসকর্তসর্  
• পতিম ভাতজন তর্য়া  
• ওয়াইওতমং  

  
গভর্নর উমেখ কমরমছর্ ঘে ঘসামোর 20টি হেস্পে তজপ ঘকাড 5% ইতিোেক হার তরমপােন  
কমরমছ। ঘে সে এোকায় উচ্চ ইতিোেক হার তছে, িারা দ্রুি ঘেতেং ঘমতিমর্র প্রমেিাতধকার সহ 
ঘকন্দ্রীভূি পরীক্ষার প্রমেষ্টার আওিায় পডমে। এই ZIP ঘকাডগুতের মমধয রময়মছ:  
  

অঞ্চল  কাউবি  বযপ  % পবযটিভ  নটস্ট  পবযটিভ  
Mid-Hudson  Orange  10950  18%  211  39  
Mid-Hudson  Rockland  10952  10%  154  15  
Mid-Hudson  Rockland  10977  8%  330  27  

NYC  Kings  11223  7%  347  24  
NYC  Queens  11374  5%  151  8  
NYC  Queens  11691  4%  608  27  

Southern Tier  Broome  13760  4%  163  7  
NYC  Kings  11229  4%  299  12  
NYC  Kings  11235  4%  366  14  
NYC  Kings  11219  4%  455  17  
NYC  Kings  11211  4%  329  12  
NYC  Kings  11230  4%  482  17  
NYC  Kings  11204  3%  272  9  
NYC  Kings  11218  3%  417  13  

Mid-Hudson  Westchester  10801  3%  137  4  
NYC  Richmond  10301  3%  208  6  



 

 

NYC  Kings  11210  3%  248  7  
NYC  Richmond  10306  3%  359  10  
NYC  Queens  11432  3%  223  6  
NYC  Queens  11370  3%  115  3  

  
  
গিকাে ঘেে তেকার অ্র্তরটি (State Liquor Authority, SLA) এেং ঘেে পুতেি োস্ক ঘ াসন 
(State Police Task Force) তর্উ ইয়কন  তসটি ও েং আইেযামন্ডর 1,075 টি প্রতিষ্ঠার্ পতরদিনর্ 
কমর এেং ঘদমখ ঘে 3 টি প্রতিষ্ঠার্ ঘেমের তর্মদনির্া ঘমমর্ েেমছ র্া। গিকামের পেনমেতক্ষি 
েঙ্ঘমর্র কাউতি অ্র্ুোয়ী তেেরণ তর্মে ঘদওয়া হমো:  
  

• ব্রঙ্কস - 1  
• র্াসাউ - 2  

  
আজমকর ির্য সংমক্ষমপ তর্মে িুমে ধরা হমো:  
  

• হাসপাোম্বল নরাগীর ভবেন  হও়ো - 571 (+28)  
• সিে ভবেন  হও়ো নরাগী - 79  
• হাসপাোল কাউবিসমূহ - 35  
• ICU এর সংখো - 147 (+12)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 61 (+4)  
• নমাট োড়া নপম্ব়েম্বের্ - 76,691 (+42)  
• মৃেুে - 2  
• নমাট মৃেুে - 25,470  

  
গিকাে তর্উ ইয়কন  ঘেমে 88,231টি পরীক্ষার  ো ে প্রকাতিি হময়মছ, োর মমধয ঘমাে 1,189টি 
ইতিোেক। হে স্পে তজপ ঘকামড রামের ইতিোেকিা তছে 5%, এেং অ্র্যর্ায় 1.1%। হেস্পে 
তজপগুতে অ্েভুন ি কমর, 1.3 িিাংি, ইতিোেক তছে। গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় 
পতজটিভ  ো মের িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  নসামিার  
Capital Region  0.5%  0.9%  0.9%  

Central New York  1.1%  0.8%  1.7%  
Finger Lakes  0.7%  0.6%  0.9%  
Long Island  1.0%  1.2%  1.2%  
Mid-Hudson  1.6%  3.1%  2.0%  

Mohawk Valley  0.2%  1.2%  0.8%  



 

 

New York City  1.2%  1.6%  1.3%  
North Country  0.2%  0.4%  0.2%  
Southern Tier  1.4%  3.6%  1.9%  

Western New York  0.7%  0.9%  1.3%  
  
গি তির্ তদমর্ প্রতিটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রােমদর  ো মের িিাংি তর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  েবর্িার  রবিিার  নসামিার  
Bronx  1.0%  1.0%  1.0%  
Brooklyn  2.0%  2.6%  1.7%  
Manhattan  0.4%  0.8%  0.7%  
Queens  1.2%  1.6%  1.5%  

Staten Island  1.0%  1.3%  1.6%  
  
এছাডাও গভর্নর আরও র্িুর্ কমর 1,189 জর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখযা 
তর্তিি কমরমছর্, োর মাধযমম তর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেজমুড আক্রাে ঘরাগীর সেনমমাে সংখযা হমো 
457,649 জর্। ঘমাে 457,649 জর্ েযতি োরা ভাইরামসর পরীক্ষায় পতজটিভ  ে োভ 
কমরমছর্, িামদর ঘভৌগতেক অ্েস্থার্ তর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  নমাট আক্রাে  র্েুর্ আক্রাে  
Albany  3,116  12  
Allegany  108  2  
Broome  1,642  36  

Cattaraugus  271  11  
Cayuga  219  1  

Chautauqua  585  7  
Chemung  492  22  
Chenango  251  0  
Clinton  162  1  
Columbia  592  1  
Cortland  181  10  
Delaware  136  1  
Dutchess  5,130  6  
Erie  11,445  86  
Essex  168  0  
Franklin  66  0  



 

 

Fulton  339  2  
Genesee  327  6  
Greene  323  0  
Hamilton  15  0  
Herkimer  337  2  
Jefferson  170  0  
Lewis  50  0  

Livingston  207  0  
Madison  497  4  
Monroe  6,074  29  

Montgomery  234  2  
Nassau  46,791  80  
Niagara  1,783  3  
NYC  243,595  523  
Oneida  2,432  12  

Onondaga  4,409  30  
Ontario  475  1  
Orange  12,122  60  
Orleans  335  0  
Oswego  499  6  
Otsego  340  0  
Putnam  1,612  8  

Rensselaer  916  3  
Rockland  15,342  65  
Saratoga  1,060  8  

Schenectady  1,405  2  
Schoharie  85  0  
Schuyler  43  2  
Seneca  107  1  

St. Lawrence  325  1  
Steuben  450  30  
Suffolk  46,464  36  
Sullivan  1,600  6  
Tioga  242  5  

Tompkins  417  3  
Ulster  2,272  8  



 

 

Warren  386  3  
Washington  301  2  
Wayne  321  1  

Westchester  38,182  49  
Wyoming  137  0  
Yates  64  0  

  
গিকাে তর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মৃিুয হময়মছ, োর  মে ঘমাে এমস 
দাাঁতডময়মছ 25,470 এ। েসোমসর কাউতি অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগতেক তেিদ েযাখযা তর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ু া়েী মৃেুে  
কাউবি  র্েুর্ মৃেুে  
Delaware  1  
Steuben  1  

  
###  

  

 
আরও সংোদ ঘপমি ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

তর্উ ইয়কন  ঘেে | এতক্সতকউটিভ ঘেবার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সােস্ক্রাইে করুর্ 
 
 
 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=efadb395-b38e544e-efaf4aa0-0cc47aa8c6e0-603c8350cb5f7ab2&q=1&e=c47a4738-b6d6-4ce6-bff6-a09c33a5603e&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES684D04633EE6200C852585F2006D243700000000000000000000000000000000

