
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
স্টরড স্ট ার্ স্ট াকাস এলাকা োডা বর্উ ইয়কন  স্টেম্বের ইবিিাচকিা 1.05 েিাংে; সম্পরূ্ন বর্উ 

ইয়কন  স্টেম্বের ইবিিাচকিা 1.12 েিাংে  
  

হে স্পে স্ট ার্ ডাউর্ম্বেে এিং সাউোর্ন োয়ার কাউবিগুবল স্টেম্বক গিকাম্বলর হাসপািাম্বল 
ভবিন র 40 েিাংে এম্বসম্বে, রা ে সাম্প্রবিক স্টকস িৃবির পর পর্নম্বিক্ষর্ করম্বে  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বর্ 12  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেে বলকার অম্বোবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 641 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 

পার্ স্টর্ 5 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্। স্টরড স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা োডা রর্উ 
ইেকন  স্টেমের ইরিবাচকিার হার গিকামলর পরীক্ষার  লা মলর জর্য রেল 1.05 শিাংশ। রামজযর 
সামরগ্রক ইরিবাচকিার হার 1.12 শিাংশ।  
  
গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকশর্ ইরর্রশমেটিমভর অ্ংশ রহমসমব অ্ন্তভুন ক্ত "স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাে 
গিকাল প্রকারশি পরীক্ষার  লা মলর ইরিবাচকিার হার 3.70 শিাংশ - যা গি সপ্তামহর িুলর্াে 
6.13 শিাংশ কমম স্টগমে - িমব এো মমর্ রাখা গুরুত্বপূর্ন স্টয সপ্তাহামন্তর পরীক্ষার  লা ল প্রােই 
বিন মার্ পরররিরির প্ররি লর্ প্রদশনর্ কমর র্া এবং পমরর রদর্গুরলমি করা পরীক্ষার  লা ল এই 
প্রাদভুন ামবর স্টমাকারবলা করার সাম্প্ররিক প্রমচষ্টার প্রভাব স্টদখামি সাহাযয করমব। "স্টরড স্টজার্" 
স্ট াকাস এলাকাগুরল রামজযর জর্সংখযার 2.8 শিাংমশর আবাসিল, রকন্তু গি সপ্তামহ রর্উ ইেকন  
স্টেমে জার্ামর্া সব পরজটিভ স্টকমসর 17.6 শিাংশ এখামর্ই পাওো স্টগমে।  
  
"রর্উ ইেমকন  আমামদর স্টকৌশল হমে মাইমরা-ক্লাোর সর্াক্ত করা। আমরা অ্র্য স্টয স্টকার্ রামজযর 
স্টচমে স্টবরশ পরীক্ষা করর, িাই আমামদর কামে আমরা িথ্য আমে। আমরা হাসপািাল স্টথ্মক অ্রভমুখী 
স্টকমসর সংখযা স্টপমি অ্িযন্ত আগ্রহী। আপরর্ ঐ স্টকসগুরল মযাপ করমল একটি স্টভৌগরলক এলাকাে 
স্টকমসর সব স্টচমে বড প্রাধার্য খুুঁমজ পামবর্। এো একো মাইমরা-ক্লাোর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 



 

 

"আমামদর রাজযবযাপী আর্মুারর্ক 1 শিাংশ সংরমমর্র হার আমে, যা অ্র্যার্য রামজযর িুলর্াে 
খুবই কম। যরদ আমরা এমর্ একো এলাকা খুুঁমজ পাই স্টযখামর্ হার 2 শিাংশ, িাহমল স্টসো একো 
মাইমরা-ক্লাোর। অ্মর্ক রামজয রির্ শিাংশ একটি রর্রাপদ এলাকা রবমবরচি হমব - রর্উ ইেমকন , 
আমরা এোমক একটি মাইমরা-ক্লাোর রহমসমব রবমবচর্া করর। িাই আমরা খবু লক্ষযরিিভামব 
রবমেষর্ কররে কারর্ আমামদর অ্মর্ক পরীক্ষা করামর্ার ক্ষমিা আমে, এবং আমরা িথ্য এবং 
রবজ্ঞার্মক এই ভাইরাস রর্েন্ত্রমর্ রাখার জর্য আমামদর চারলি করমি স্টদওো অ্বযাহি রাখমবা।"  
  
COVID-19 ডাো সম্পরকন ি রর্উ ইেকন  এবং অ্র্যার্য রামজযর মমধয একটি িুলর্া রর্মচ পাওো 
যামব:  
  

স্টেে   র্সংখো  

স্টমাে পরীক্ষা 
র্া গি 7 
বেম্বর্ সম্পন্ন 
হম্বয়ম্বে  

েীর্ন 
সাপ্তাবহক 
পরীক্ষা  

র্খর্ েীম্বর্ন 
স্টপ ৌঁেয়  

প্রবিবের্ 
করা 
পরীক্ষা (7 
বেম্বর্র গড)  

ইবিিাচকিা 
- (7 বেম্বর্র 
গড)  

New York  19,453,561  834,342  834,342  10/11/2020  119,191  1.17%  
Illinois  12,671,821  421,563  421,563  10/11/2020  60,223  4.20%  
Massachusetts  6,892,503  413,503  482,334  9/27/2020  59,071  1.00%  
Texas  28,995,881  349,666  520,978  10/4/2020  49,952  7.60%  
Ohio  11,689,100  266,646  285,488  10/4/2020  38,092  3.70%  
Michigan  9,986,857  246,035  246,035  10/11/2020  35,147  3.30%  
North 
Carolina  

10,488,084  227,282  227,282  10/11/2020  32,468  6.00%  

New Jersey  8,882,190  180,678  220,828  10/4/2020  25,811  3.00%  
Florida  21,477,737  153,616  428,634  7/19/2020  21,945  11.70%  
Virginia  8,535,519  142,942  142,942  10/11/2020  20,420  4.80%  
Washington  7,614,893  138,482  138,482  10/11/2020  19,783  2.60%  
Georgia  10,617,423  132,421  210,408  8/9/2020  18,917  6.40%  
Pennsylvania  12,801,989  110,691  110,691  10/11/2020  15,813  7.80%  
Arizona  7,278,717  70,034  94,399  7/5/2020  10,004  6.90%  
  
  
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকার মমধয গিকাল 2,190টি পরীক্ষার  লা ল প্রকারশি হমেমে, যার 
 মল 81টি ইরিবাচক বা 3.70 শিাংশ ইরিবাচকিার হার পাওো স্টগমে। অ্বরশষ্ট রামজয, এই 
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাগুরল গর্র্া র্া কমর, 89,603টি পরীক্ষার  লা ল ররমপােন  করা 
হমেমে, যামি 948টি ইরিবাচক বা 1.05 শিাংশ ইরিবাচকিার হার পাওো স্টগমে।  



 

 

  
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাে রামজযর জর্সংখযার 2.8 শিাংশ বাস কমর, রকন্তু গিকাল রামজয 
ইরিবাচক পরীক্ষার  লা মলর 7.9 শিাংশ এখার্ স্টথ্মক পাওো স্টগমে এবং গি সপ্তামহ রামজয 
ররমপােন  করা সকল ইরিবাচক স্টকমসর 17.6 শিাংশ এখার্ স্টথ্মক এমসমে। গি সপ্তামহ "স্টরড স্টজার্" 
এলাকাে পরীক্ষার  লা মলর ইরিবাচকিার হার রেল 6.13 শিাংশ, যা আমগর সপ্তামহর িুলর্াে 
রকেুো কমম স্টযমর্ রর্মচর চামেন  স্টদখামর্া হমেমে। গিকামলর পরীক্ষার  লা ল সপ্তাহামন্তর ররমপােন  
করা িথ্য স্টথ্মক পাওো, বিন মার্ প্রবর্িা এবং 'স্টরড স্টজার্' স্ট াকাস এলাকাে েরডমে পডা 
প্ররিমরামধর প্রমচষ্টার প্রভাব রর্রূপর্ করমি অ্রিররক্ত সাপ্তারহক রদমর্র িমথ্যর প্রমোজর্ হমব।  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
9/27-10/3 সপ্তাম্বহর 

% ইবিিাচক  
গি সপ্তাহ 

(10/4-10/10)  
গিকাল (10/11) 

% ইবিিাচক  
ব্রুকরলর্ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 

% ইরিবাচক  
6.69%  5.86%  4.54%  

কুইন্স % স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

2.97%  3.36%  1.63%  

রকলযান্ড % স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

12.29%  9.77%  12.90%  

অ্মরঞ্জ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
% ইরিবাচক  

24.64%  12.41%  3.51%  

সকল স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা % 
ইরিবাচক  

6.91%  6.13%  3.70%  

রাজযবযাপী % ইরিবাচক, স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা অ্ন্তভুন ক্ত কমর  

1.25%  1.18%  1.12%  

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা অ্ন্তভুন ক্ত 
র্া কমর রাজযবযাপী % ইরিবাচক  

1.02%  1.01%  1.05%  

  

  
9/27-10/3 এর 

সপ্তাহ  
গি সপ্তাহ 
(10/4-10/10)  

গিকাল 
(10/11)  

  
  

 স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা স্টথ্মক আসা 
রামজযর ইরিবাচক স্টকমসর শিাংশ  

21.80%  17.60%  7.90%    

  
  
গিকাল স্টেে রলকার অ্থ্ররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্ট াসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযামন্ডর 641 টি প্ররিষ্ঠার্ পররদশনর্ 
কমর এবং স্টদমখ স্টয 5 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মদনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পযনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরি অ্র্ুযােী রবশদ রববরর্ রর্মচ স্টদওো হমলা:  



 

 

  
• র্াসাউ - 5  

  
আজমকর িথ্য সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 878 (+58)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 122  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 39  
• ICU এর সংখো - 185 (-1)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 86 (+2)  
• স্টমাে োডা স্টপম্বয়ম্বের্ - 77,691 (+60)  
• মৃিুে - 12  
• স্টমাে মৃিুে - 25,587  

  
গিকাল 122টি র্িুর্ হাসপািামল ভরিন র স্টকমসর মমধয 40 শিাংশ স্টসই সব হে স্পে এলাকা স্টথ্মক 
রেল যা রর্উ ইেকন  স্টেে ডাউর্মেে কাউরিগুরলমি পযনমবক্ষর্ করমে -- অ্মরঞ্জ, রকলযান্ড, 
ব্রুকরলর্ এবং কুইন্স -- এবং সাউদার্ন োোমরর রকেু অ্ংমশ, স্টযখামর্ সংরমমর্র ঘের্া বরৃি 
স্টপমেমে এবং ক্লাোর তিরর হমেমে, ব্রুম, স্টচমুং, এবং স্টেউমবর্ কাউরি সহ। রাজয আগামী রদমর্ 
এই সব এলাকাে অ্রিররক্ত করমউরর্টি স্টেরেং সংিার্ স্টমািামের্ করমে।  
  
গি রির্ রদমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে পরজটিভ  লা মলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.4%  0.6%  0.9%  
Central New York  0.9%  0.9%  1.4%  
Finger Lakes  0.7%  0.9%  0.8%  
Long Island  1.1%  1.0%  1.2%  
Mid-Hudson  1.5%  1.1%  1.9%  

Mohawk Valley  0.7%  0.2%  0.4%  
New York City  1.1%  1.1%  1.1%  
North Country  0.2%  0.2%  0.2%  
Southern Tier  1.1%  0.9%  0.9%  

Western New York  1.4%  1.4%  1.1%  
  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আরান্তমদর  লা মলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  



 

 

িম্বরা  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  1.0%  1.2%  1.5%  
Brooklyn  1.4%  1.5%  1.2%  
Manhattan  0.6%  0.4%  0.6%  
Queens  1.2%  1.2%  1.4%  

Staten Island  1.4%  1.0%  1.3%  
  
স্টমাে 4,75,315 জর্ বযরক্ত যারা ভাইরামসর পরীক্ষাে পরজটিভ  ল লাভ কমরর্, িামদর স্টভৌগরলক 
রবশদ রববরর্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,304  11  
Allegany  151  1  
Broome  2,485  43  

Cattaraugus  362  4  
Cayuga  246  2  

Chautauqua  695  4  
Chemung  985  27  
Chenango  277  2  
Clinton  179  0  
Columbia  624  3  
Cortland  317  16  
Delaware  149  1  
Dutchess  5,259  7  
Erie  12,154  47  
Essex  179  1  
Franklin  71  0  
Fulton  352  0  
Genesee  359  1  
Greene  388  5  
Hamilton  15  0  
Herkimer  361  2  
Jefferson  185  1  
Lewis  55  0  



 

 

Livingston  225  3  
Madison  511  0  
Monroe  6,453  32  

Montgomery  245  0  
Nassau  47,998  65  
Niagara  1,902  7  
NYC  250,757  393  
Oneida  2,549  10  

Onondaga  4,807  28  
Ontario  519  3  
Orange  12,869  27  
Orleans  352  2  
Oswego  552  2  
Otsego  360  0  
Putnam  1,689  6  

Rensselaer  985  5  
Rockland  16,760  43  
Saratoga  1,158  9  

Schenectady  1,459  5  
Schoharie  94  0  
Schuyler  72  5  
Seneca  120  1  

St. Lawrence  345  0  
Steuben  702  12  
Suffolk  47,493  62  
Sullivan  1,650  1  
Tioga  352  7  

Tompkins  481  2  
Ulster  2,366  8  
Warren  430  1  

Washington  318  1  
Wayne  365  3  

Westchester  39,001  107  
Wyoming  152  0  



 

 

Yates  72  1  
  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমর্ 12 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার  মল স্টমাে এমস 
দাুঁরডমেমে 25,587 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ুযােী একটি স্টভৌগরলক রবশদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুর্ায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  

Orange  2  
Queens  2  
Richmond  1  
Seneca  1  
Steuben  4  

Westchester  1  
  

###  
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