
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ভ্রমণ বর্ম্বদন বেকায় বির্টি অবিবরক্ত স্টেট স্ট াগ করার স্ট াষণা কম্বরম্বের্  
  

ওহাইও, বমবেগার্ ও ভাবজন বর্য়া স্ট াগেিা অজন ম্বর্র জর্ে স্টমবিম্বকর সাম্বে বমবলি হয়; স্টকাম্বর্া 
এলাকা অপসারণ করা হয়বর্  

  
হটস্পট এলাকায় পরীক্ষায় আক্রাম্বের হার 4.13 েিাাংে; স্টরড স্টজার্ স্ট াকাস অঞ্চলগুবল িেিীি 

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট আক্রাে 1.2 েিাাংে অেভুন ক্ত  
  

 গুচ্ছ এলাকাগুবলম্বি স্টসম্বেেম্বরর শুরু স্টেম্বক আজম্বকর মম্বযে দদবর্ক হাসপািাম্বল ভবিন  িৃবির প্রায় 
70 েিাাংে বহসাি করা হম্বয়ম্বে  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 11 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেট বলকার অেবরটি ও স্টেট পবুলে টাস্ক স্ট াসন 470টি প্রবিষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, িারা স্টদখম্বি 

পার্ স্ট  3টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ওহাইও, মমমিগার্ ও ভামজন মর্য়া মর্উ ইয়কন  
ঘেমের COVID-19 ভ্রমণ উপমেষ্টায় েকু্ত হময়মে। ঘকামর্া ঘেে অ্পসারণ করা হয়মর্। এই 
মর্মেন মিকা অ্র্েুায়ী এমর্ ব্যমক্ত োরা উমেখমোগয কমমউমর্টি সংক্রমণ আমে এমর্ জায়গা ঘেমক 
মর্উ ইয়কন  ভ্রমণ কমরমের্, তামের 14 মেমর্র ঘকায়ামরমির্ পালর্ করমত হয়। এই ঘকায়ামরমির্ 
একটি এলাকা ঘেমক আসা ঘেমকামর্া ব্যমক্তর ঘেমে প্রমোজয, ঘেখামর্ 7 মেমর্র গড় প্রমত 100,000 
জর্ ব্ামসন্দার মমযয পরীোয় আক্রামের হার 10 জমর্র ঘব্মি ব্া আক্রামের হার 7 মেমর্র গড় 
10% ব্া তার ঘব্মি।  
  
গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকির্ ইমর্মিময়টিভ (Cluster Action Initiative) এর অ্ংি মহমসমব্ "ঘরড 
ঘজার্ (Red Zone)" এলাকায় গতকাল প্রকামিত পরীোর ফলাফমল আক্রামের হার 4.13 িতাংি- 
ো আমগর মেমর্র ঘেমক ঘব্মড় 3.70 িতাংমি োাঁমড়ময়মে। "ঘরড ঘজার্" ঘফাকাস এলাকায় ঘহামম 
ঘেমের জর্সংখযার 2.8 িতাংি, তব্ওু গতকাল মর্উ ইয়কন  ঘেমে সকল আক্রামের সংখযা 12.3 
িতাংি মরমপােন  করা হময়মে।  
  



 

 

"ঘেমের মর্মেনষ্ট পমকমে েমড়ময় পড়া মাইমক্রা-ক্লাোর সমেও, সামমিকভামব্ আমামের সংখযা মির 
োকমব্। আমামের ঘকৌিল হমে এই স্তব্কগুমলা মিমিত করা অ্ব্যাহত রাখা েমে এব্ং েখর্ তারা 
ব্াস্তব্াময়ত কমর, আমামের লেযব্স্তুমত আমরা পমরমামজন ত হয় এব্ং প্রময়াজর্ অ্র্ুোয়ী তামের মব্র্ষ্ট 
কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েখর্ আমরা হ্রামসর মেমক োমে এব্ং ঘেিব্যাপী সংখযা ব্াড়মে, 
আমামের অ্ব্িযই আমামের সংখযা কমামর্ার জর্য কাজ করমত হমব্ - এব্ং এর ফমল প্রমতযক মর্উ 
ইয়কন ব্াসীমক তামের মাস্ক পরা, সামামজকভামব্ মব্মেন্ন করা এব্ং আমামের অ্িগমত ব্জায় রাখার 
জর্য মর্উ ইয়কন  কঠির্ হময় আমামের অ্িগমত ব্জায় রাখমত োমে।"  
  
সমূ্পণন, হালর্াগােকৃত ভ্রমণ মর্মেন মিকা তামলকা মর্মি ঘেওয়া হমলা:  
  

• Alaska  
• Alabama  
• Arkansas  
• Colorado  
• Delaware  
• Florida  
• Georgia  
• Guam  
• Iowa  
• Idaho  
• Illinois  
• Indiana  
• Kansas  
• Kentucky  
• Louisiana  
• Michigan  
• Minnesota  
• Missouri  
• Mississippi  
• Montana  
• North Carolina  
• North Dakota  
• Nebraska  
• New Mexico  
• Nevada  
• Ohio  
• Oklahoma  
• Puerto Rico  



 

 

• Rhode Island  
• South Carolina  
• South Dakota  
• Tennessee  
• Texas  
• Utah  
• Virginia  
• Wisconsin  
• West Virginia  
• Wyoming  

  
"ঘরড ঘজার্" ঘফাকাস এলাকার মমযয গতকাল 4,138 জমর্র পরীোর ফলাফল প্রকাি কমরমে, োর 
ফমল 171 জর্ আক্রাে ব্া 4.13 িতাংি আক্রামের হার রময়মে। অ্ব্মিষ্ট ঘেে, এই "ঘরড ঘজার্" 
ঘফাকাস এলাকা গণর্া র্া কমর, 94,932 জমর্র পরীোর ফলাফল মরমপােন  কমরমে োর মমযয 
1,222 জর্ আক্রাে ব্া 1.2 িতাংি আক্রামের হার রময়মে। ঘেমের সামমিক আক্রামের হার 1.4 
িতাংি োর মমযয ঘফাকাস এলাকা অ্েভুন ক্ত। "ঘরড ঘজার্" ঘফাকাস এলাকায় ঘহামম ঘেমের 
জর্সংখযার 2.8 িতাংি, মকন্তু গতকাল ঘেমে প্রকামিত পরীোয় সকল আক্রামের ফলাফমলর 12.3 
িতাংি এব্ং গত সপ্তামহ ঘেমে 17.6 িতাংি আক্রামের ফলাফল মরমপােন  করা হময়মে।  
  

স্ট াকাস স্টজার্  

9/27-
10/3  
% 

আক্রাে  

10/4- 
10/10% 
আক্রাে  

সাপ্তাবহক িাবরখ 
(10/11 - 10/12)  

% আক্রাে  

আম্বগর 
বদর্  

(10/11)  
% 

আক্রাে  

গিকাল 
(10/12) % 
আক্রাে  

ব্রুকমলর্ ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস 
এলাকা % আক্রাে  

6.69%  5.86%  5.37%  4.54%  5.94%  

কুইন্স % ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস 
এলাকা % আক্রাে  

2.97%  3.36%  1.99%  1.63%  2.43%  

রকলযান্ড % ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস 
এলাকা % আক্রাে  

12.29%  9.77%  2.62%  12.90%  2.03%  

কমলা ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস এলাকা 
% আক্রাে  

24.64%  12.41%  9.85%  3.51%  14.38%  

সকল ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস এলাকা 
% আক্রাে  

6.91%  6.13%  3.98%  3.70%  4.13%  

ঘেেব্যাপী % আক্রামের 
সামে ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস অ্ঞ্চল 

অ্েভুন ক্ত  
1.25%  1.18%  1.26%  1.12%  1.40%  



 

 

ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস এলাকা 
অ্েভুন ক্ত োড়া ঘেেব্যাপী % 

আক্রাে  
1.02%  1.01%  1.17%  1.05%  1.28%  

            

  
9/27-
10/3  

  
10/4- 10/10  

সাপ্তাবহক িাবরখ 
(10/11 - 10/12)  

আম্বগর 
বদর্  

(10/11)  

গিকাল 
(10/12)  

ঘরড-ঘজার্ ঘফাকাস এলাকা ঘেমক 
আসা ঘেমের আক্রামের সংখযার 

িতাংি  
21.8%  17.6%  10.4%  7.9%  12.3%  

  
গতকাল ঘেে মলকার অ্েমরটি (State Liquor Authority, SLA) এব্ং ঘেে পুমলি োস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) মর্উ ইয়কন  মসটি ও লং আইলযামন্ডর 470টি প্রমতষ্ঠার্ পমরেিনর্ কমর 
এব্ং ঘেমখ ঘে 3টি প্রমতষ্ঠার্ ঘেমের মর্মেনির্া ঘমমর্ িলমে র্া। গতকামলর পেনমব্মেত লঙ্ঘমর্র 
কাউমি অ্র্ুোয়ী মব্িে মব্ব্রণ মর্মি ঘেওয়া হমলা:  

• র্াসাউ - 3  
  
আজমকর তেয সংমেমপ মর্মি তুমল যরা হমলা:  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 923 (+45)  
• সদে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 118  
• হসবপটাল কাউবি - 41  
• ICU এর সাংখো - 181 (-4)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সাংখো - 90 (+4)  
• স্টমাট বডসচাজন  - 77,755 (+64)  
• মৃিুে - 11  
• স্টমাট মৃিুে - 25,598  

  
গতকাল 118টি র্তুর্ হাসপাতামল ভমতন র মমযয 49 জর্ (অ্েব্া 42 িতাংি) ঘব্ি কময়কটি 
কাউমি ঘেমক এমসমে - ব্রুকমলর্, কুইন্স, রকলযান্ড, অ্মরঞ্জ ও ব্রুম- ঘেখামর্ ঘেে সাম্প্রমতক 
ক্লাোর মহামারী পমরমিমতর উপর র্জর মেমে। জরু্ মামস মর্উ ইয়কন  ঘেমে গমড় প্রমতমের্ 128 
জর্ র্তুর্ ভমতন , জলুাই মামস প্রমতমের্ 94 জর্ র্তুর্ ভমতন এব্ং আগে মামস 69 জর্ র্তুর্ 
দেমর্ক ভমতন  হয়। প্রমতমেমর্র হাসপাতামল ভমতন র সাম্প্রমতক ব্ৃমি মলূত ক্লাোর অ্ঞ্চলগুমল ঘেমক 
ঘেে মর্মব্ড় পেনমব্েণ করমে, ো ঘসমেম্বমরর শুরু ঘেমক আজমকর মমযয দেমর্ক হাসপাতামল ভমতন  
ব্মৃির প্রায় 70 িতাংি। মর্উ ইয়মকন  এক সময় 12 এমপ্রমল হাসপাতামল ঘমাে িীষন COVID ঘরাগীর 
সংখযা মেল 18,825 জর্।  
  
গত মতর্ মেমর্ জার্ামর্া প্রমতটি অ্ঞ্চমলর পরীোর আক্রামের ফলাফমলর িতাংি মর্ম্নরূপ:  
  



 

 

অঞ্চল  েবর্িার  রবিিার  স্টসামিার  
Capital Region  0.6%  0.9%  1.7%  

Central New York  0.9%  1.4%  2.3%  
Finger Lakes  0.9%  0.8%  1.0%  
Long Island  1.0%  1.2%  1.1%  
Mid-Hudson  1.1%  1.9%  1.8%  

Mohawk Valley  0.2%  0.4%  0.7%  
New York City  1.1%  1.1%  1.3%  
North Country  0.2%  0.2%  0.5%  
Southern Tier  0.9%  0.9%  2.2%  

Western New York  1.4%  1.1%  1.5%  
  
গত মতর্ মেমর্ প্রমতটি অ্ঞ্চমলর পরীোয় আক্রােমের ফলাফমলর িতাংি মর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  েবর্িার  রবিিার  স্টসামিার  
Bronx  1.2%  1.5%  1.0%  
Brooklyn  1.5%  1.2%  1.5%  
Manhattan  0.4%  0.6%  0.9%  
Queens  1.2%  1.4%  1.3%  

Staten Island  1.0%  1.3%  2.0%  
  
ঘমাে 476,708 জর্ ব্যমক্ত োরা ভাইরামসর পরীোয় আক্রাে মর্মিত হর্, তামের ঘভৌগমলক মব্িে 
মব্ব্রণ মর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাট আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  3,324  20  
Allegany  156  5  
Broome  2,538  53  

Cattaraugus  364  2  
Cayuga  251  5  

Chautauqua  732  37  
Chemung  1,015  30  
Chenango  280  3  
Clinton  182  3  
Columbia  626  2  
Cortland  333  16  



 

 

Delaware  154  5  
Dutchess  5,271  12  
Erie  12,182  28  
Essex  181  2  
Franklin  72  1  
Fulton  354  2  
Genesee  360  1  
Greene  429  41  
Hamilton  16  1  
Herkimer  363  2  
Jefferson  186  1  
Lewis  55  0  

Livingston  227  2  
Madison  515  4  
Monroe  6,490  37  

Montgomery  249  4  
Nassau  48,099  101  
Niagara  1,907  5  
NYC  251,302  545  
Oneida  2,554  5  

Onondaga  4,843  36  
Ontario  527  8  
Orange  12,930  61  
Orleans  354  2  
Oswego  557  5  
Otsego  362  2  
Putnam  1,698  9  

Rensselaer  994  9  
Rockland  16,829  69  
Saratoga  1,168  10  

Schenectady  1,461  2  
Schoharie  95  1  
Schuyler  76  4  
Seneca  120  0  

St. Lawrence  346  1  
Steuben  731  29  



 

 

Suffolk  47,561  68  
Sullivan  1,655  5  
Tioga  358  6  

Tompkins  490  9  
Ulster  2,377  11  
Warren  431  1  

Washington  319  1  
Wayne  365  0  

Westchester  39,064  63  
Wyoming  153  1  
Yates  77  5  

  
গতকাল মর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 11 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাে সংখযা 
এমস োাঁমড়ময়মে 25,598 জমর্। ব্সব্ামসর কাউমি অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগমলক মব্িে ব্যাখযা মর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ু ায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  3  

Cattaraugus  1  
Dutchess  1  
Kings  3  
Nassau  1  
Queens  1  
Tioga  1  
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