
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
সম্বিনাচ্চ 20টি হেস্পে বিপ স্টকাম্বে 5.5 েিাংে ইবিিাচক হার রম্বয়ম্বে  

  
হেস্পে বিপ স্টকাে িাে রািেিোপী ইবিিাচকিা 0.82 েিাংে; হেস্পে ZIP স্টকাে অন্তভুন ক্ত কম্বর 

িা হয় 1.02  
  

DFS িরুরী বর্য়ম প্রসাবরি কম্বরম্বে যা িীমা স্টকাম্পাবর্গুবলর ির্ে 27 র্ম্বভের পযনন্ত COVID-19 
এর সময় ফ্রন্টলাইর্ অপবরহাযন কমীম্বের ির্ে ইর্-স্টর্েওয়াকন  মার্বসক স্বাস্থ্ে পবরম্বেিার ির্ে 

আউে-অফ-পম্বকে খরচ মাফ করা প্রম্বয়াির্ীয় কম্বর  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  রাম্বিে COVID-19-এর কারম্বে 9 িম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

স্টেে বলকার অম্ব াবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্টফাসন 1,114 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 
পার্ স্টয 4 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 1,000টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর - যা রািেিোপী স্টমাে 

আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 458,649-এ বর্ম্বয় আম্বস 49 কাউবন্টম্বি  
  

গভর্নর চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সময়ে স্টেয়ের অগ্রগরি সম্পয়কন  আজ রর্উ 
ইেকন বাসীয়ক আপয়েে কয়রয়ের্। র্িুর্ আক্রায়ের সংখ্যা, স্টেয়ে পরজটিভ ফল লাভ করার শিকরা 
হার এবং অর্যার্য অয়র্ক সহােক স্টেো পয়েন্টগুরল সব সমে forward.ny.gov-এ পাওো যাে।  
  
"আমরা ক্লাোর পরররিরির স্টমাকায়বলা কররে। আমরা অিীয়ি কারখ্ার্া, রগজন া, বার এবং অর্যার্য 
িায়র্ ক্লাোর স্টপয়েরে। ময়র্ রাখ্য়বর্ আমরা রর্উ স্টরায়শল রিয়ে শুরু কয়ররেলাম, মারকন র্ যুক্তরায়ের 
প্রথম হেস্পে, যা এমর্ একজয়র্র কাে স্টথয়ক উদূ্ভি হয়েরেল, রযরর্ একটি ধমীে সমায়বয়শ উপরিি 
রেয়লর্ এবং িারপর একটি রবয়ের অর্ুষ্ঠায়র্ উপরিি হয়েরেয়লর্। এবং এো রেল প্রথম সুপার 
স্টেোর ইয়ভন্ট, িাই আমরা এর সায়থ স্টবশ পরররচি, এবং যখ্র্ একটি ক্লাোর থায়ক, আমরা 
িার উপর খ্ুব আক্রমণাত্মক পিয়েপ গ্রহণ করর এবং আমরা ক্লাোরগুরলর অরিররক্ত র্মুর্া সংগ্রহ 
কররে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা দ্রুি স্টেরেং স্টমরশর্ স্টমািায়ের্ কয়ররে। অিএব আপর্ার 
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িটুি সংক্রময়ণর হার আয়ে যার প্ররি আপরর্ ময়র্ায়যাগ রিয়ি চার্: রাজযবযাপী সংখ্যা এবং িারপর 
ক্লাোয়রর সংখ্যা। এই সব রকেু ময়র্ কররয়ে স্টিে স্টয আমায়ির বরুিমার্ এবং সজাগ থাকয়ি হয়ব 
- একটি মুয়খ্াশ পরা, সামারজক িরূত্ব রাখ্া, জর্স্বািয রর্য়িন রশকা অর্ুসরণ করা - কারণ এই 
রবষেটি এখ্য়র্া স্টশষ হেরর্।"  
  
রর্উ ইেকন  স্টেে শীষন 20টি রজপ স্টকাে স্টযখ্ায়র্ হেস্পে হয়েয়ে স্টসখ্ায়র্ রবয়শষভায়ব র্জর রাখ্ার 
সায়থ ক্লাোর ট্র্যাক করা অবযাহি স্টরয়খ্য়ে। 20টি হেস্পে ZIP স্টকায়ের ময়ধয, ইরিবাচক পরীোর 
গড় হার 5.5 শিাংশ। রর্উ ইেকন  স্টেয়ের অবরশষ্ট অংয়শর জর্য ইরিবাচক পরীোর হার, শীষন 
20টি রজপ স্টকাে গণর্া র্া কয়র, হল 0.82 শিাংশ। শীষন 20টি রজপ স্টকাে সহ রর্উ ইেকন  
রায়জযর জর্য ইরিবাচক পরীোর হার 1.02 শিাংশ। এই 20টি রজপ স্টকাে গিকাল রর্উ ইেকন  
স্টেয়ের সব ইরিবাচক স্টকয়সর 23 শিাংশ রেল, রকন্তু রায়ের জর্সংখ্যার মাত্র 6 শিাংশ রেল।  
  
গভর্নর উয়েখ্ কয়রয়ের্ স্টয স্টসামবার 20টি হেস্পে রজপ স্টকাে গয়ড় 5.5% ইরিবাচক হার ররয়পােন  
কয়রয়ে। স্টয সব এলাকাে উচ্চ ইরিবাচক হার রেল, িারা দ্রুি স্টেরেং স্টমরশয়র্র প্রয়বশারধকার সহ 
স্টকন্দ্রীভূি পরীোর প্রয়চষ্টার আওিাে পড়য়ব। এই ZIP স্টকােগুরলর ময়ধয রয়েয়ে:  
  

অঞ্চল  কাউবন্ট  বিপ  % পবিটিভ  স্টেে  পবিটিভ  
Mid-Hudson  Rockland  10952  17%  200  34  
Mid-Hudson  Rockland  10977  14%  350  50  

NYC  Kings  11230  8%  342  29  
NYC  Kings  11204  6%  223  13  
NYC  Kings  11219  5%  260  12  
NYC  Kings  11223  4%  253  11  
NYC  Kings  11229  4%  286  11  
NYC  Kings  11210  4%  182  7  
NYC  Kings  11234  4%  279  10  
NYC  Bronx  10465  4%  140  5  
NYC  New York  10040  4%  198  7  

Mid-Hudson  Orange  10950  3%  86  3  
NYC  Queens  11374  3%  151  5  
NYC  Richmond  10306  3%  152  5  
NYC  Richmond  10304  3%  185  6  

Long Island  Suffolk  11717  3%  125  4  
Long Island  Nassau  11580  3%  138  4  

NYC  Queens  11691  3%  255  7  
Long Island  Suffolk  11746  3%  183  5  

NYC  Bronx  10462  3%  266  7  



 

 

  
গভর্নর এোড়াও স্ট াষণা কয়রয়ের্ স্টয রর্উ ইেকন  স্টেে রেপােন য়মন্ট অফ রফর্ারিোল সারভন য়সস 
(New York State Department of Financial Services) একটি জরুরী রর্েম প্রসাররি করয়ব 
যার জর্য রর্উ ইেয়কন র স্বািয বীমাকারীরা খ্রচ ভাগাভারগ, কিন র্, স্টকায়পয়মন্ট এবং স্টকা-
ইর্রসওয়রি সহ, রর্উ ইেয়কন র ফ্রন্টলাইর্ অপররহাযন কমীয়ির জর্য মার্রসক স্বািয পররয়ষবার স্টেয়ত্র 
ইর্-স্টর্েওোকন  মার্রসক স্বািয স্টসবা প্রিার্ করয়ব COVID-19 এর সমে র্য়ভম্বর 27 পযনে। এই 
জরুরী প্ররবধায়র্র সম্প্রসারণ রর্রিি করয়ি সাহাযয কয়র স্টয স্বািয স্টসবা কমী, প্রথম সাড়া 
প্রিার্কারী, ট্র্ার্রজে কমী, খ্ািয স্টসবা কমী, খ্চুরা কমী এবং অর্যার্য ফ্রন্টলাইর্ অিযাবশযকীে কমী 
যারা সরাসরর জর্সাধারয়ণর সায়থ আলাপচাররিাে রলপ্ত হর্, িায়ির জর্য খ্রচ ভাগাভারগ করা 
স্টকার্ বাধা র্ে COVID-19 এর সমে ইর্-স্টর্েওোকন  মার্রসক স্বািয পররয়ষবার স্টেয়ত্র। গভর্নর 
কুওয়মা প্রথম রায়জযর স্টসই রর্য়িন রশকা স্ট াষণা কয়রর্ যা রর্উ ইেয়কন র বীমাকারীয়ির স্টম মায়স 
COVID-19 এর সমে ফ্রন্টলাইর্ অপররহাযন কমীয়ির জর্য ইর্-স্টর্েওোকন  মার্রসক স্বািয পররয়ষবার 
জর্য পয়কে স্টথয়ক করা খ্রচ মাফ করার কথা বয়ল।  
  
গিকাল স্টেে রলকার অথররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযায়ের 1,114 টি প্ররিষ্ঠার্ পররিশনর্ 
কয়র এবং স্টিয়খ্ স্টয 4 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেয়ের রর্য়িনশর্া স্টময়র্ চলয়ে র্া। গিকায়লর পযনয়বরেি 
লঙ্ঘয়র্র কাউরন্ট অর্ুযােী রববরণ রর্য়চ স্টিওো হয়লা:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• র্াসাউ - 3  

  
আজয়কর িথয সংয়েয়প রর্য়চ িুয়ল ধরা হয়লা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 605 (+34)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 100  
• হাসপািাল কাউবন্টসমূহ - 38  
• ICU এর সংখো - 144 (-3)  
• ইনু্টম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 67 (+6)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 76,754 (+63)  
• মৃিুে - 9  
• স্টমাে মৃিুে - 25,479  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে অর্ুরষ্ঠি 97,960 জয়র্র স্টেয়ের ময়ধয মাত্র 1,000 জর্ বা 1.02 
শিাংশ আক্রাে স্টরাগী রেল। গি রির্ রিয়র্ প্ররিটি অঞ্চয়লর স্টেয়ে আক্রায়ের শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.9%  0.9%  0.5%  



 

 

Central New York  0.8%  1.7%  0.4%  
Finger Lakes  0.6%  0.9%  0.3%  
Long Island  1.2%  1.2%  1.3%  
Mid-Hudson  3.1%  2.0%  2.4%  

Mohawk Valley  1.2%  0.8%  0.3%  
New York City  1.6%  1.3%  1.2%  
North Country  0.4%  0.2%  0.2%  
Southern Tier  3.6%  1.9%  0.6%  

Western New York  0.9%  1.3%  1.1%  
  
গি রির্ রিয়র্ প্ররিটি অঞ্চয়লর পরীোে আক্রােয়ির ফলাফয়লর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  
Bronx  1.0%  1.0%  1.1%  
Brooklyn  2.6%  1.7%  1.8%  
Manhattan  0.8%  0.7%  0.6%  
Queens  1.6%  1.5%  1.2%  

Staten Island  1.3%  1.6%  2.2%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও র্িুর্ কয়র 1,000 জর্ র্য়ভল কয়রার্াভাইরায়স আক্রাে স্টরাগীর সংখ্যা 
রর্রিি কয়রয়ের্, যার মাধযয়ম রর্উ ইেকন  স্টেয়ে স্টেেজয়ুড় আক্রাে স্টরাগীর সবনয়মাে সংখ্যা হয়লা 
458,649 জর্। স্টমাে 458,649 জর্ বযরক্ত যারা ভাইরায়সর পরীোে পরজটিভ ফল লাভ কয়রয়ের্ 
িায়ির স্টভৌগরলক অবিার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,120  4  
Allegany  114  6  
Broome  1,673  31  

Cattaraugus  276  5  
Cayuga  220  1  

Chautauqua  590  5  
Chemung  510  18  
Chenango  253  2  
Clinton  162  0  
Columbia  595  3  
Cortland  184  3  



 

 

Delaware  136  0  
Dutchess  5,137  7  
Erie  11,500  55  
Essex  169  1  
Franklin  66  0  
Fulton  339  0  
Genesee  330  3  
Greene  325  2  
Hamilton  15  0  
Herkimer  338  1  
Jefferson  172  2  
Lewis  50  0  

Livingston  208  1  
Madison  497  0  
Monroe  6,085  11  

Montgomery  235  1  
Nassau  46,857  66  
Niagara  1,788  5  
NYC  244,041  446  
Oneida  2,436  4  

Onondaga  4,424  15  
Ontario  475  0  
Orange  12,143  21  
Orleans  336  1  
Oswego  503  4  
Otsego  341  1  
Putnam  1,617  5  

Rensselaer  919  3  
Rockland  15,452  110  
Saratoga  1,066  6  

Schenectady  1,410  5  
Schoharie  85  0  
Schuyler  43  0  
Seneca  107  0  

St. Lawrence  327  2  
Steuben  453  3  



 

 

Suffolk  46,517  53  
Sullivan  1,604  4  
Tioga  249  7  

Tompkins  421  4  
Ulster  2,280  8  
Warren  391  5  

Washington  302  1  
Wayne  323  2  

Westchester  38,239  57  
Wyoming  137  0  
Yates  64  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে COVID-19 এর কারয়ণ 9 জয়র্র মৃিুয হয়েয়ে, যার ফয়ল স্টমাে এয়স 
িাাঁরড়য়েয়ে 25,479 এ। বসবায়সর কাউরন্ট অর্ুযােী একটি স্টভৌগরলক রবশি বযাখ্যা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  2  
Chemung  1  
Essex  1  
Kings  2  
Queens  2  
Suffolk  1  

  
###  
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