
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার মমবিম্বের বিষম্বে গভর্নর কুওম্বমার বিস্তাবরত  
  

কুইন্স মরড ও অম্বরঞ্জ ম ার্ গত 14 বিম্বর্র অগ্রগবতর উপর বভবি কম্বর "ইম্বেম্বলা"-মত স্থার্ান্তর 
হম্বেম্বে  

  
রকলোন্ড, অম্বরঞ্জ ও ব্রুম কাউবি ম ার্ যতক্ষণ র্া তারা বিবিবর্ম্বষি কমাম্বত মমবিে পরূণ র্া 

কম্বর ততক্ষণ পযনন্ত একই থাকম্বি  
  

সু্টম্বির্ ও মেমুুং কাউবির  র্ে র্তুর্ ম াকাস এবরো ম ার্  
  

মমবিে সম্পম্বকন  সম্পণূন বিিরণ এখাম্বর্ উপলভে  
  

মস্টটিোপী আরাম্বন্তর হার 1.62 েতাুংে  
  

হট স্পট এলাকাে পরীক্ষাে আরাম্বন্তর হার হম্বে 6.61 েতাুংে; মরড ম ার্ ম াকাস এলাকাগুবল 
োড়া বর্উ ইেকন  মস্টম্বট আরান্ত 1.42 েতাুংে  

  
গতকাল বর্উ ইেকন  মস্টম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 7  ম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমের COVID-19 মাইমরা-ক্লাোর স্ট্র্যামেনজ স্টমনিক্স 
সম্পমর্ন  নিস্তানরত জানর্ময়মের্। 14 নির্ ধমর তথ্য পর্নমিক্ষমের পর, গভর্নর নর্েু িতন মার্ স্ট ার্াস 
স্টজামর্ পনরিতন মর্র রূপমরখা নিময়মের্, স্টর্ সি এলার্ায় সাম্প্রনতর্ আরান্ত িৃনি স্টপময়মে এমর্ 
স্টক্ষমে র্তুর্ স্থাপর্ র্মরমের্ এিং এর্টি স্ট ার্াস স্টজার্ স্টথ্মর্ স্টির হওয়ার জর্য মার্িণ্ড নর্ধনারে 
র্মরমের্। নর্উ ইয়মর্ন র মাইমরা ক্লাোর স্টর্ৌশল (micro-cluster strategy) স্টোে প্রািভুন ািগুনল 
শর্াক্ত র্মর এিং স্টসগুনল নর্মমনল র্রার জর্য পিমক্ষপ গ্রহে র্মর।  
  
"ক্লাোর স্টজার্ (Cluster zone)" স্ট ার্াস এলার্া স্টভৌগনলর্ আরামন্তর প্রিেতার উপর নভনি 
র্মর মমর্ার্ীত র্রা হয় এিং নিস্তামরর তীব্রতার উপর নভনি র্মর নিনধনর্মেধ প্রময়াগ র্রা 
হয়। িা ার স্টজার্গুনল (Buffer zones) র্ম নিনধনর্মেধ সমে সিমেময় প্রভানিত এলার্ার িাইমরর 
এলার্ায় প্রময়াগ র্রা হয় র্ামত আমরা েনিময় পিা প্রনতমরাধ র্রা র্ায়। 14 নির্ পমর, স্টর্ামর্া 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/MicroCluster_Metrics_10.21.20_FINAL.pdf


 

 

স্ট ার্াস অ্ঞ্চল স লভামি রমিধনমার্ নিস্তারমর্ এমর্ স্তমর স্টপৌৌঁমে নিময়মে স্টর্খামর্ নর্মেধাজ্ঞাগুনল 
সহজ র্রা র্ায় নর্র্া তা নর্ধনারমের জর্য স্টেো পর্নামলাের্া র্রা হমি।  
  
ক্লাোর স্টজার্ ও র্তুর্ ক্লাোর স্টজামর্র পনরিতন র্ ক্ষনতগ্রস্ত িযিসা ও উপাসর্া গৃমহর জর্য 
আগামীর্াল ও স্টসামিার প্রভানিত সু্কমলর জর্য র্ার্নর্র হমি।  
  
"আমরা র্া নিশ্বাস র্নর তা হমে স্টর্মর্ামর্া স্টেমের সিমেময় অ্তযাধুনর্র্ COVID শর্াক্তর্রে ও 
নর্মমনল িযিস্থা, র্ারে আমরা সময় িযয় র্মরনে, আমরা নিনর্ময়াগ র্মরনে এিং নর্উ ইয়র্ন িাসীমির 
নিনর্ময়াগ হময়মে। আপনর্ সিমেময় ভামলা নর্ র্রমত পামরর্? র্ত তািাতানি এটি ঘমে তত 
কু্ষদ্রতম প্রািভুন াি শর্াক্ত র্রুর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এো স্টর্খামর্ শুরু হয় স্টসখামর্ এটিমর্ 
আিার শর্াক্ত র্রুর্, এর্টি স্টোে প্রািভুন াি িা ক্লাোর খুৌঁমজ স্টির র্রুর্ এিং এর উপর ঝাৌঁনপময় 
পিুর্। এটি নর্য়ন্ত্রে এিং এটি নর্মমনল র্রমত দ্রুত পিমক্ষপ গ্রহে র্রুর্। এই পনরনস্থনতমত আপনর্ 
এোই সিমেময় ভামলা র্রমত পামরর্। আপনর্ শুর্মর্া ঘামস এর্ো অ্যাম্বার জনম স্টিখমত পামের্, 
অ্যালামন িাজমে, সিাই স্টিৌিামে, অ্যাম্বারটি সনরময় স্ট লুর্। অ্যাম্বারমর্ আমরা মাইমরা ক্লাোর িনল 
এিং আমরা তামির পরীক্ষামমলর্ উপাি স্টথ্মর্, হাসপাতামল ভনতন  স্টেো ও মযানপং স েওয়যার স্টথ্মর্ 
শর্াক্ত র্রমত পানর।"  
  
ম াকাস ম ার্ ের্াক্ত করণ এিুং িাস্তিাের্  
  
দিনর্র্ তথ্য পর্নমিক্ষে স্টেেমর্ COVID এর নিস্তার িৃনির সম্মখুীর্ এলার্া নেনিত র্রমত সক্ষম 
র্মর। এর্িার এর্টি এলার্া নর্েু নর্নিনষ্ট স্টমনিক্স পমরে র্মর - নর্মে নিস্তানরত - র্া উমেখমর্াগয 
COVID এর নিস্তার প্রিশনর্ র্মর, এটি এর্টি স্ট ার্াস স্টজার্ নহমসমি নেনিত র্রা স্টর্মত পামর: 
এর্টি স্টরে "মাইমরা-ক্লাোর স্টজার্" (Red "Micro-Cluster Zone)" (অ্মরঞ্জ এিং/অ্থ্িা 
ইময়মলা িা ার স্টজার্সহ) অ্থ্িা এর্টি অ্মরঞ্জ সতর্ীর্রে স্টজার্ (ইময়মলা িা ার স্টজামর্র সামথ্ 
থ্ার্ার সম্ভাির্াসহ) অ্থ্িা শুধুমাে এর্টি ইময়মলা সতর্ন তামমলর্ স্টজার্। ঘর্িসনতপমেন শহরাঞ্চমল, 
িটুি িা ার স্টজার্ - এর্টি অ্মরঞ্জ িা ার স্টজার্ এিং এর্টি ইময়মলা িা ার স্টজামর্র প্রময়াজর্ হমত 
পামর।  
  

• মরড ম ার্ – মাইম্বরা-ক্লাস্টার: এর্টি নর্নিনষ্ট, সংজ্ঞানয়ত স্টভৌগনলর্ এলার্া স্টথ্মর্ 
নিস্তার ধারে র্রার জর্য এর্টি "স্টরে স্টজার্" স্ট ার্াস এলার্া স্থাপর্ র্রা হয়।  

• অম্বরঞ্জ ম ার্ - সতকীকরণ অঞ্চল: এর্টি অ্মরঞ্জ স্টজার্ এলার্া প্রাথ্নমর্ভামি 
ঘর্িসনতপমেন শহরাঞ্চমল এর্টি স্টরে স্টজার্ মাইমরা ক্লাোর ("অ্মরঞ্জ িা ার 
স্টজার্") এলার্ার োরপামশ এর্টি োইে িা ার স্টজার্ নহসামি স্থাপর্ র্রা হয় 
অ্থ্িা নর্মের স্টমনিক্স ("অ্মরঞ্জ ওয়ানর্নং স্টজার্") এর উপর নভনি র্মর এর্টি 
স্ট ার্াস এলার্া নহমসমি স্বাধীর্ভামি প্রময়াগ র্রা হয়।। এর্টি অ্মরঞ্জ িা ার 
স্টজামর্র উমেশয 1) স্টরে স্টজার্ এলার্া স্টথ্মর্ আমরা নিস্তার প্রনতমরাধ র্রার জর্য 
র্ার্নর্লাপ সীমািি র্রা; 2) এর্টি নর্নিনষ্ট স্টভৌগনলর্ এলার্া প্রিার্ র্রুর্ স্টর্খামর্ 



 

 

COVID স্টরে স্টজামর্র িাইমর েনিময় র্া পিার জর্য প্রনতনির্ স্টমনিক্স পর্নমিক্ষে 
র্রা স্টর্মত পামর।  

• ইম্বেম্বলা ম ার্ - সতকন তামূলক/ িা ার: এর্টি "ইময়মলা স্টজার্" এলার্া হয় এর্টি 
িৃহির িা ার এলার্া নহমসমি স্থাপর্ র্রা হয় র্ামত COVID এর প্রািভুন াি িৃহির 
সম্প্রিাময়র মমধয েনিময় র্া পমি ("ইময়মলা িা ার স্টজার্") অ্থ্িা নর্মের 
স্টমনিমর্র উপর নভনি র্মর স্বাধীর্ভামি প্রময়াগ র্রা হয় ("ইময়মলা সতর্ন তামমলর্ 
স্টজার্")। এর্টি ইময়মলা িা ার স্টজামর্র উমেশয 1) স্টরে এিং/অ্থ্িা অ্মরঞ্জ 
সতর্ীর্রে অ্ঞ্চল এলার্া স্টথ্মর্ আমরা েনিময় পিা আের্ামত সাহার্য র্রার জর্য 
নর্েু র্ার্নর্লাপ সীমািি র্রা; 2) এর্টি িৃহির সংজ্ঞানয়ত স্টভৌগনলর্ এলার্া 
প্রিার্ র্রুর্ স্টর্খামর্ COVID স্টরে স্টজার্ িা অ্মরঞ্জ ওয়ানর্নং স্টজামর্র িাইমর েনিময় 
র্া পিার জর্য প্রনতনির্ স্টমনিক্স পর্নমিক্ষে র্রা স্টর্মত পামর।  

  

মভৌগবলক এলাকা  
ইম্বেম্বলা 
সতকন তামূলক ম াম্বর্ 
প্রম্বিম্বের লক্ষেমাত্রা  

অম্বরঞ্জ ওোবর্নুং 
ম াম্বর্ প্রম্বিম্বের 
 র্ে টাম্বগনট 
মমবিে  

মরড 
মাইম্বরা 
ক্লাস্টার 
ম াম্বর্ 
প্রম্বিম্বের 
 র্ে 
টাম্বগনট 
মমবিে  

সকল ম াম্বর্ 
প্রম্বিম্বের  র্ে 
অবতবরক্ত  োক্টর  

টাোর 1  
স্টভৌগনলর্ এলার্া (ZIP, 
আিমশুমানর িযাক্ট, ইতযানি) 
900,000 িা তার স্টিনশ 
স্টলামর্র এর্টি র্াউনির মমধয 
অ্িনস্থত অ্থ্িা 90,000 িা 
তার স্টিনশ স্টলামর্র শহমরর মমধয 
অ্িনস্থত।  
  
  
োয়ার 1-এ অ্ন্তভুন ক্ত: নর্উ ইয়র্ন  
নসটির িমরাগুনল; র্াসাউ, 
সাম ার্, ওময়েমেোর, এনর 
র্াউনি; িাম মলা, স্টরামেোর, 
নসরানর্উস, অ্যালিানর্, 
ইময়ার্র্াসন শহরগুনল  

স্টভৌগনলর্ এলার্া 10 
নিমর্র জর্য 2.5% 
উপমর 7 নিমর্র 
েলমার্ গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ এলার্ায় 
প্রনত 100,000 
িানসন্দার 7 নিমর্র 
গমি 10 িা 
তমতানধর্ র্তুর্ 
দিনর্র্ আরান্ত 
রময়মে  

স্টভৌগনলর্ এলার্া 
10 নিমর্র জর্য 
3% উপমর 7 
নিমর্র েলমার্ 
গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 7 
নিমর্র গমি 10 
িা তমতানধর্ 
র্তুর্ দিনর্র্ 
আরান্ত রময়মে  

স্টভৌগনলর্ 
এলার্া 
10 
নিমর্র 
জর্য 4% 
উপমর 7 
নিমর্র 
েলমার্ 
গি 
আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় 
প্রনত 
100,000 

এিং  
  
স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চমল 
10,000 িা 
তমতানধর্ িানসন্দা 
সহ স্টভৌগনলর্ 
অ্ঞ্চমল (অ্থ্নাৎ 
ZIP স্টর্াে) 7-
নিমর্র গমি 
প্রনতনির্ সিননর্ম্ন 
5 জর্ র্তুর্ 
আরান্ত থ্ামর্, 
10,000-এরও 
র্ম িানসন্দা নর্ময় 
অ্ঞ্চমল প্রনতনির্ 
7-নিমর্র গমি 
র্মযর্তম তম 3 



 

 

িানসন্দার 
7 নিমর্র 
গমি 10 
িা 
তমতানধর্ 
র্তুর্ 
দিনর্র্ 
আরান্ত 
রময়মে  

জর্ র্তুর্ আরান্ত 
থ্ামর্  
  
এিং  
  
আরান্ত স্টরাগী িা 
আরান্ত িৃনি 
র্নমউনর্টি 
সংরমর্ 
প্রনত নলত র্মর 
এিং স্টিনশরভাগ 
এর্টি এর্র্ 
প্রনতষ্ঠামর্ (স্টর্মর্ 
র্ানসনং স্টহাম, 
 যাক্টনর, র্মলজ, 
ইতযানি) িা 
গৃহস্থালী িান্সনমশর্ 
দ্বারা িযাখযা র্রা 
র্ায় র্া  
  
এিং  
  
স্টেে নেপােন মমি 
অ্ি স্টহলথ্ 
(State 
Department of 
Health, DOH) 
স্থার্ীয় স্বাস্থয 
নিভামগর সামথ্ 
পরামশন র্মর 
স্টিমখমে স্টর্ 
উপমরাক্ত 
তানলর্াভুক্ত 
স্টমনির্ এিং 
অ্র্যার্য 
এনপমেনমওলনজর্যাল 
 যাক্টমরর উপর 
নভনি র্মর, 

টাোর 2  
স্টভৌগনলর্ এলার্া (ZIP, 
আিমশুমানর িযাক্ট, ইতযানি) 
150,000 িা তার স্টিনশ 
মার্ুমের এর্টি র্াউনির মমধয 
অ্িনস্থত (এিং এখনতয়ার োয়ার 
1 অ্ন্তভুন ক্ত র্য়)।  
োয়ার 2 এর অ্ন্তভুন ক্ত 
র্াউনিগুমলার মমধয রময়মে:  
  
  
মর্মরা; ওর্োগা; অ্মরঞ্জ; 
রর্লযান্ড; আলিার্ী; োে; 
সারামতাগা; ওনর্িা; র্ায়াগ্রা; 
ব্রুম; আলোর; স্টরর্মসলার; 
এিং স্টশমর্মক্টনে র্াউনি  

স্টভৌগনলর্ এলার্া 10 
নিমর্র জর্য 3% 
উপমর 7 নিমর্র 
েলমার্ গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ এলার্ায় 
প্রনত 100,000 
িানসন্দার 7 নিমর্র 
গমি 12 িা 
তমতানধর্ র্তুর্ 
দিনর্র্ আরান্ত 
রময়মে  

স্টভৌগনলর্ এলার্া 
10 নিমর্র জর্য 
4% উপমর 7 
নিমর্র েলমার্ 
গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 7 
নিমর্র গমি 12 
িা তমতানধর্ 
র্তুর্ দিনর্র্ 
আরান্ত রময়মে  

স্টভৌগনলর্ 
এলার্া 
10 
নিমর্র 
জর্য 5% 
উপমর 7 
নিমর্র 
েলমার্ 
গি 
আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় 
প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 
7 নিমর্র 
গমি 12 
িা 
তমতানধর্ 
র্তুর্ 
দিনর্র্ 
আরান্ত 
রময়মে  

টাোর 3  
স্টভৌগনলর্ এলার্া 10 
নিমর্র জর্য 3.5% 

স্টভৌগনলর্ এলার্া 
10 নিমর্র জর্য 

স্টভৌগনলর্ 
এলার্া 



 

 

স্টভৌগনলর্ এলার্া (ZIP, 
আিমশুমানর িযাক্ট, ইতযানি) 
50,000 িা তার স্টিনশ মার্ুমের 
এর্টি র্াউনির মমধয অ্িনস্থত।  
  
টিয়ার 3-এ র্াউনিগুনলর মমধয 
রময়মে:  
  
স্টেৌতাউকুয়া; ওসওময়মগা; 
স্টজ ারসর্; অ্িানরও; স্টসি 
লমরন্স; েম্পনর্ন্স; পেুর্াম; 
েুমির্; ওময়র্; স্টেমংু; নক্লর্ের্; 
র্ায়ুগা; র্যাোরাগাস; সুনলভার্; 
মযানেসর্; ওয়ামরর্; নলনভংমোর্; 
হারনর্মার; ওয়ানশংের্; 
ওেমসমগা; র্লনম্বয়া; স্টজমর্নস; 
 ুলের্; ফ্রাঙ্কনলর্ র্াউনিসমমহ  

উপমর 7 নিমর্র 
েলমার্ গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ এলার্ায় 
প্রনত 100,000 
িানসন্দার 7 নিমর্র 
গমি 15 িা 
তমতানধর্ র্তুর্ 
দিনর্র্ আরান্ত 
রময়মে  

4.5% উপমর 7 
নিমর্র েলমার্ 
গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 7 
নিমর্র গমি 15 
িা তমতানধর্ 
র্তুর্ দিনর্র্ 
আরান্ত রময়মে  

10 
নিমর্র 
জর্য 
5.5% 
উপমর 7 
নিমর্র 
েলমার্ 
গি 
আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় 
প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 
7 নিমর্র 
গমি 15 
িা 
তমতানধর্ 
র্তুর্ 
দিনর্র্ 
আরান্ত 
রময়মে  

স্টর্মর্- এই 
স্টভৌগনলর্ এলার্ার 
িানসন্দামির র্াে 
স্টথ্মর্ স্টমাে এিং 
দির্নন্দর্ 
হাসপাতামল ভনতন র 
এর্টি ঊর্ধ্নমুখী 
প্রিেতা, স্টর্ এর্টি 
স্টজার্ পিিী 
র্থ্ার্থ্।  
  
  
  

টাোর 4  
  
স্টভৌগনলর্ এলার্া (ZIP, 
আিমশুমানর িযাক্ট, ইতযানি) 
50,000 এর র্ম মার্ুমের 
এর্টি র্াউনির মমধয অ্িনস্থত  
  
োয়ার 4-এ র্াউনিগুমলার মমধয 
রময়মে:  
  
মিমগামানর; টিওগা; র্েন লযান্ড; 
স্টের্ামো;নগ্রর্; অ্যামলগনর্; 

স্টভৌগনলর্ এলার্া 10 
নিমর্র জর্য 4% 
উপমর 7 নিমর্র 
েলমার্ গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ এলার্ায় 
প্রনত 100,000 
িানসন্দার 7 নিমর্র 
গমি 15 িা 

স্টভৌগনলর্ এলার্া 
10 নিমর্র জর্য 
5% উপমর 7 
নিমর্র েলমার্ 
গি আরান্ত 
রময়মে  
  
এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় প্রনত 
100,000 

স্টভৌগনলর্ 
এলার্া 
10 
নিমর্র 
জর্য 6% 
উপমর 7 
নিমর্র 
েলমার্ 
গি 
আরান্ত 
রময়মে  
  



 

 

স্টেলাওয়যার; অ্নলনন্স; ওয়াইওনমং; 
এমসক্স; স্টসমর্র্া; স্টস্কাহানর; লুইস; 
ইময়েস; শুইলার; হযানমলের্ 
র্াউনিসমমহ  
  

তমতানধর্ র্তুর্ 
দিনর্র্ আরান্ত 
রময়মে  

িানসন্দার 7 
নিমর্র গমি 15 
িা তমতানধর্ 
র্তুর্ দিনর্র্ 
আরান্ত রময়মে  

এিং  
  
স্টভৌগনলর্ 
এলার্ায় 
প্রনত 
100,000 
িানসন্দার 
7 নিমর্র 
গমি 15 
িা 
তমতানধর্ 
র্তুর্ 
দিনর্র্ 
আরান্ত 
রময়মে  

  
একটি ম াকাস ম ার্ মথম্বক প্রস্থাম্বর্র মমবিে  
  
স্ট ার্াস স্টজামর্ স্থাপর্ র্রা স্টথ্মর্ 14 নির্ পমর, স্টেে স্বাস্থয নিভাগ, স্থার্ীয় স্বাস্থয নিভামগর সামথ্ 
সমন্বয় র্মর এিং নিশ্ব স্বাস্থয নিমশেমজ্ঞর পরামমশন নর্ধনারে র্রমি স্টর্ স্টেো পর্নাপ্ত পনরমামে প্রমাে 
র্মর স্টর্ এই অ্ঞ্চলটি স লভামি ভাইরাল নিস্তারমর্ এর্টি মাোয় সা লযজর্র্ভামি র্নমময়মে নর্র্া, 
স্টেনেং, স্টর্াগামর্ামগর স্টিনসং এিং অ্র্যার্য স্বাস্থয নসমেমমর স্টমনির্গুনল স্টিওয়া থ্ার্মি। নর্মের 
স্টমনিক্স ও নিমশেজ্ঞমির পরামমশনর উপর নভনি র্মর, স্টেে স্বাস্থয নিভাগ নসিান্ত স্টর্মি স্টর্ স্ট ার্াস 
স্টজার্ প্রসানরত র্রা হমি নর্র্া, পনরিনতন ত (আরামন্তর প্রািভুন ািও আরামন্তর তমথ্যর উপর নভনি 
র্মর পুর্রায় অ্নঙ্কত স্টভৌগনলর্ সীমার্া) িা স্টশে হমি নর্র্া। অ্মরঞ্জ ও ইময়মলা স্টজার্গুনলর জর্য 
স্টর্গুনল স্টর্িলমাে "িা ার অ্ঞ্চল" নহমসমি এর্টি নর্নিনষ্ট স্ট ার্াস স্টজামর্র িাইমর েনিময় পিা 
সংরমমের তিারনর্ র্রমত হমি, স্টসগুনল পুমরা 14 নিমর্র সময়র্ামল আরান্ত স্টেো, মাথ্ানপেু স্টক্ষমে 
ও প্রনতনিমর্র হাসপাতামলর ভনতন র উপর নভনি র্মর মমলযায়র্ র্রা হমি স্টজার্ দতনরর অ্র্ুমরাধ 
জার্ামর্া স্ট ার্াস অ্ঞ্চল স্টথ্মর্ আমরা নিসৃ্তত হওয়ার স্টর্ামর্া নেি স্টর্ই তা নর্নিত র্রুর্। র্নি 14 
নির্ পর িা ার স্টজার্ স্টথ্মর্ আরান্ত, র্তুর্ আরান্ত িা র্তুর্ হাসপাতামল ভনতন র স্টর্ামর্া 
উমেখমর্াগয িনৃি র্া ঘমে, তাহমল িা ার স্টজার্ - অ্র্যার্য এনপমেনমওলনজর্যাল  যাক্টমরর উপর 
নভনি র্মর - এর্টি র্তুর্ পিিীর জর্য স্টর্াগযতা অ্জন র্ র্রমত পারমি, অ্থ্িা উপর্ুক্ত হমল এর্টি 
অ্ঞ্চল পিিী স্টশে র্রমত হমি।  
  

মভৌগবলক এলাকা  

মযম্বকাম্বর্া ম ার্ 
এলাকা মেম্বড় 
যাওোর 
লক্ষেমাত্রা  

অম্বরঞ্জ ওোবর্নুং 
ম ার্ মেম্বড় 
যাওোর 
লক্ষেমাত্রা  

মরড মাইম্বরা 
ক্লাস্টার ম ার্ 
মেম্বড় 

সকল ম ার্ পিিী 
বসদ্ধাম্বন্তর  র্ে 
অবতবরক্ত  োক্টর  



 

 

যাওোর 
লক্ষেমাত্রা  

টাোর 1  
স্টভৌগনলর্ এলার্া (ZIP, 
আিমশুমানর িযাক্ট, 
ইতযানি) 900,000 িা 
তার স্টিনশ স্টলামর্র এর্টি 
র্াউনির মমধয অ্িনস্থত 
অ্থ্িা 90,000 িা তার 
স্টিনশ স্টলামর্র শহমরর 
মমধয অ্িনস্থত।  
  
  
োয়ার 1-এ অ্ন্তভুন ক্ত: 
নর্উ ইয়র্ন  নসটির 
িমরাগুনল; র্াসাউ, 
সাম ার্, ওময়েমেোর, 
এনর র্াউনি; িাম মলা, 
স্টরামেোর, নসরানর্উস, 
অ্যালিানর্, ইময়ার্র্াসন 
শহরগুনল  

স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চলটি 
10 নিমর্র 
সময়র্ামলর মমধয 
(দিনর্র্ 7 নিমর্র 
েলমার্ গি) হ্রাস 
প্রিশনর্ র্মর এিং 
10 নিমর্র 
সময়র্ামল র্মপমক্ষ 
3 নিমর্র জর্য 
1.5% (7 নিমর্র 
েলমার্ গি) এর 
নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  
  

স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চলটি 
10 নিমর্র 
সময়র্ামলর মমধয 
(দিনর্র্ 7 নিমর্র 
েলমার্ গি) হ্রাস 
প্রিশনর্ র্মর এিং 
10 নিমর্র 
সময়র্ামল র্মপমক্ষ 
3 নিমর্র জর্য 
2% (7 নিমর্র 
েলমার্ গি) এর 
নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  

স্টভৌগনলর্ 
অ্ঞ্চলটি 10 
নিমর্র 
সময়র্ামলর 
মমধয (দিনর্র্ 
7 নিমর্র 
েলমার্ গি) 
হ্রাস প্রিশনর্ 
র্মর এিং 10 
নিমর্র 
সময়র্ামল 
র্মপমক্ষ 3 
নিমর্র জর্য 
3% (7 
নিমর্র েলমার্ 
গি) এর 
নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  

OR  
  
স্টেে স্বাস্থয নিভাগ 
(DOH) স্থার্ীয় স্বাস্থয 
নিভামগর সামথ্ পরামশন 
র্মর, হয়ত স্টিখমত 
পামির্ স্টর্ উপমরাক্ত 
তানলর্াভুক্ত স্টমনিক্স, 
এনপমেনমওলনজর্যাল 
নিমিের্া এিং/অ্থ্িা 
অ্র্যার্য প্রাসনের্ 
নিেময়র উপর নভনি 
র্মর, অ্থ্িা অ্র্যার্য 
পনরনস্থনতর উপর নভনি 
র্মর স্টর্ এর্টি র্তুর্ 
অ্ঞ্চল পিিী র্থ্ার্থ্ 
অ্থ্িা র্তুর্ অ্ঞ্চল 
পিিী ঘোর আমগ 
আমরা তমথ্যর প্রময়াজর্ 
হমত পামর। অ্নতনরক্ত 
নিমিের্ার মমধয 
রময়মে:  

• স্টভৌগনলর্ 
এলার্া স্টথ্মর্ 
দিনর্র্ 
হাসপাতামল 
ভনতন র প্রিেতা  

• এর্টি সুনর্নিনষ্ট 
সমামিশ সনুিধা 
িা সংজ্ঞানয়ত 
ক্লাোমরর সামথ্ 
র্তুর্ 
আরান্তগুনল 
িাৌঁধা রময়মে 
তা সন্ধার্ 
র্মর  

স্তর 2, 3, 4 স্টভৌগনলর্ 
এলার্া (মর্মরা; 
ওর্োগা; অ্মরঞ্জ; 
রর্লযান্ড; আলিার্ী; 
োমেস; সারামতাগা; 
ওনর্িা; র্ায়াগ্রা; ব্রুম; 
আলোর; স্টরর্মসলার; 
সমের্োনে; স্টেৌতাউকুয়া; 
ওসওময়মগা; স্টজ ারসর্; 
অ্িানরও; স্টসি লমরন্স; 
েম্পনর্ন্স; পুের্াম; 
েুমির্; ওময়র্; স্টেমংু; 
নক্লর্ের্; র্ায়গা; 
র্যাোরাগাস; সুনলভার্; 
মযানেসর্; ওয়ামরর্; 
নলনভংমোর্; হারনর্মার; 
ওয়ানশংের্; ওেমসমগা; 

স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চলটি 
10 নিমর্র 
সময়র্ামলর মমধয 
(দিনর্র্ 7 নিমর্র 
েলমার্ গি) হ্রাস 
প্রিশনর্ র্মর এিং 
10 নিমর্র 
সময়র্ামল র্মপমক্ষ 
3 নিমর্র জর্য 
2% (7 নিমর্র 
েলমার্ গি) এর 
নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  
  

স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চলটি 
10 নিমর্র 
সময়র্ামলর মমধয 
(দিনর্র্ 7 নিমর্র 
েলমার্ গি) হ্রাস 
প্রিশনর্ র্মর এিং 
10 নিমর্র 
সময়র্ামল র্মপমক্ষ 
3 নিমর্র জর্য 
3% (7 নিমর্র 
েলমার্ গি) এর 
নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  

স্টভৌগনলর্ 
অ্ঞ্চলটি 10 
নিমর্র 
সময়র্ামলর 
মমধয (দিনর্র্ 
7 নিমর্র 
েলমার্ গি) 
হ্রাস প্রিশনর্ 
র্মর এিং 10 
নিমর্র 
সময়র্ামল 
র্মপমক্ষ 3 
নিমর্র জর্য 
4% (7 
নিমর্র েলমার্ 
গি) এর 



 

 

র্লনম্বয়া; স্টজমর্নস; 
 ুলের্; ফ্রাঙ্কনলর্; 
মিমগামানর; টিওগা; 
র্েন লযান্ড; স্টের্ামো; গ্রীর্; 
অ্যামলগনর্; স্টেলাওয়যার; 
অ্নলনন্স; ওয়াইওনমং; 
এমসক্স; স্টসমর্র্া; স্টস্কাহানর; 
লুইস; ইময়েস; শুইলার; 
হযানমলের্ র্াউনিসমমহ)  

নর্মে আরান্ত 
থ্ামর্।  
  

• স্থার্ীয় সরর্ার 
র্তৃন র্ গৃহীত 
িনধনত সম্মনত 
ও িলিৎর্রে 
র্ার্নরম  

• রমিধনমার্ 
নিস্তার র্মামত 
র্নমউনর্টি 
সহমর্ানগতা  

  
িতন মার্ ক্লাস্টার ম ার্ মথম্বক র্তুর্ ক্লাস্টার ম াম্বর্ পবরিতন র্  
 
ব্রুকবলর্ - মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
 
গত 10 নির্ ধমর:  
  

• স্টরে "মাইমরা-ক্লাোর" স্টজার্: 7.4% - 5.5% (স্টরে স্টজার্ স্টথ্মর্ স্টির হওয়ার 
মার্িণ্ড পমরে র্মর র্া)  

• অ্মরঞ্জ িা ার স্টজার্: 2.6% - 2.7% (মার্িণ্ড পমরে - এর্টি িা ার স্টজামর্র 
জর্য স্টর্ামর্া উমেখমর্াগয আরান্ত িৃনির উপর নভনি র্মর - ইময়মলা িা ার স্টজার্ 
নহমসি পিিীর জর্য)  

• ইময়ামলা িা ার স্টজার্: 1.5% - 1.7% (প্রস্থার্ স্টমনির্ পমরে র্মর র্া; ইময়মলা 
িা ার স্টজার্ এ রময় স্টগমে)  
 
  

কুইন্স - মকও গাম্বডন র্/ ম্বরস্ট বহলস - মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
 
এই মার্নেেটি ওমজার্ পার্ন  এলার্া অ্ন্তভুন ক্ত র্রার জর্য হালর্াগাি র্রা হময়মে র্া ইময়মলা স্টজার্ 
পিিীর জর্য স্টর্াগযতা অ্জন র্ র্মর।  
 
গত 10 নির্ স্টথ্মর্:  

  
• স্টরে "মাইমরা-ক্লাোর" স্টজার্: 4.7% - 2.5% (স্টরে স্টজার্ প্রস্থামর্র মার্িণ্ড 

পমরে - 3% এর নর্মে - এিং ইময়মলা স্টজার্ প্রমিশদ্বামরর জর্য স্টমনির্ পমরে - 
2.5% এর উপমর)  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Brooklyn_HiRes2.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_North_HiRes.pdf


 

 

• অ্মরঞ্জ িা ার স্টজার্: 1.9% - 1.6% (মার্িণ্ড পমরে - এর্টি িা ার স্টজামর্র 
জর্য স্টর্ার্ উমেখমর্াগয আরান্ত িৃনির উপর নভনি র্মর - ইময়মলা িা ার স্টজার্ 
নহমসি পিনির জর্য)  

• ইময়ামলা িা ার স্টজার্: 1.9% - 2.1% (প্রস্থার্ স্টমনির্ পমরে র্মর র্া; ইময়মলা 
িা ার স্টজামর্ রময় স্টগমে)  

 
কুইন্স -  ার রকওম্বে - মার্বেম্বত্রর  র্েএখাম্বর্ বক্লক করুর্  
 
গত 10 নির্ স্টথ্মর্:  

  
• স্টরে "মাইমরা ক্লাোর" স্টজার্: 3.7% - 1.8% (স্টরে স্টজার্ প্রস্থামর্র মার্িণ্ড 

পমরে র্মর - 3% এর নর্মে - এিং সর্ল স্টজার্ (1.5%) স্টথ্মর্ স্টির হওয়ার 
প্রময়াজর্ীয়তা পমরে র্মর র্া - ইময়মলা স্টজার্ নহমসমি নেনিত)  

• অ্মরঞ্জ িা ার স্টজার্: 4.0% - 1.7% (মার্িণ্ড পমরে - এর্টি িা ার স্টজামর্র 
জর্য স্টর্ার্ উমেখমর্াগয আরান্ত িৃনির উপর নভনি র্মর - ইময়মলা িা ার স্টজার্ 
নহমসি পিনির জর্য)  

• ইময়ামলা িা ার স্টজার্: 4.4% - 3.5% (প্রস্থার্ স্টমনির্ পমরে র্মর র্া; ইময়মলা 
িা ার স্টজামর্ রময় স্টগমে)  

 
রকলোন্ড কাউবি -মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
 
গত 10 নির্ ধমর:  

  
• স্টরে "মাইমরা ক্লাোর" স্টজার্: 11.6% - 4.8% (স্টরে স্টজার্ স্টথ্মর্ স্টির হওয়ার 

মার্িণ্ড পমরে র্মর র্া)  
• ইময়ামলা িা ার স্টজার্: 9.1% - 6.0% (প্রস্থার্ স্টমনির্ পমরে র্মর র্া; ইময়মলা 

িা ার স্টজামর্ রময় স্টগমে)  
  

অম্বরঞ্জ কাউবি -মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
 
গত 10 নির্ ধমর:  
  

• স্টরে "মাইমরা ক্লাোর" স্টজার্: 12.8% - 4.2% (স্টরে স্টজার্ স্টথ্মর্ স্টির হওয়ার 
মার্িণ্ড পমরে র্মর র্া)  

• ইময়ামলা িা ার স্টজার্: 19.0% - 1.6% (প্রস্থার্ স্টমনির্ পমরে র্মর র্া; ইময়মলা 
িা ার স্টজামর্ রময় স্টগমে)  

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_Far_Rockaway_HiRes.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rockland_HiRes.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Orange_HiRes.pdf


 

 

ব্রুম কাউবি - মার্বেম্বত্রর  র্েএখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
গত 10 নির্ স্টথ্মর্:  
  

• ইময়মলা সতর্ন তা অ্ঞ্চল: 4.8% - 4.6% (ইময়ামলা সতর্ন তা অ্ঞ্চল স্টথ্মর্ স্টির 
হওয়ার মার্িণ্ড পমরে র্মর র্া)  

  
সু্টম্বির্ কাউবি - র্তুর্ ম ার্ - মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্ (দ্রষ্টিে: সু্টম্বির্ ম াম্বর্র 
একটি অুংে মেমুুং কাউবি পযনন্ত বিসৃ্তত)  
  

• র্তুর্ স্টজার্: র্তুর্ ইময়মলা সতর্ন তা অ্ঞ্চমলর জর্য মার্িণ্ড পমরে র্মর  
  
মেমুুং কাউবি - র্তুর্ অঞ্চল - মার্বেম্বত্রর  র্ে এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  

• র্তুর্ স্টজার্: র্তুর্ অ্মরঞ্জ ওয়ানর্নং স্টজার্ এর জর্য মার্িণ্ড পমরে র্মর (ইময়মলা 
িা ার স্টজার্ও িাস্তিানয়ত হময়মে)  

  
আজমর্র তথ্য সংমক্ষমপ নর্মে তুমল ধরা হমলা:  
  

• মরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 950 (+8)  
• সিে ভবতন  হওো মরাগী - 152  
• হসবপটাল কাউবি - 45  
• ICU সুংখো - 201 (+7)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-মত ভবতন র সুংখো - 103 (+4)  
• মমাট বডসো ন  - 78,645 (+115)  
• মৃতুে - 7  
• মমাট মৃতুে - 25,679  

  
গত নতর্ নিমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় পনজটিভ  লা মলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  মসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region     1.1%      0.8%      0.8%     

Central New York     1.1%      2.1%      1.9%     
Finger Lakes     1.5%      1.4%      1.7%     
Long Island      1.0%      0.9%      1.6%     
Mid-Hudson      1.4%      1.7%      2.6%     

Mohawk Valley      0.3%      0.4%      0.5%     

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Broome_HiRes.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SteubenAllYellow6_HiRes.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Chemung_Final.pdf


 

 

New York City      1.3%      1.3%      1.6%     
North Country      1.3%      1.3%      0.6%     
Southern Tier      1.2%      1.8%      1.3%     

Western New York     0.9%      1.2%      2.0%     
  
গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আরান্তমির  লা মলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  মসামিার  মঙ্গলিার  
Bronx      1.2%      0.9%      1.3%     
Brooklyn      1.5%      1.8%      2.2%     
Manhattan      0.8%      1.0%      0.9%     
Queens      1.6%      1.4%      1.7%     

Staten Island      1.3%      1.5%     2.3%    
  
স্টমাে 488,506 জর্ িযনক্ত র্ারা ভাইরামসর পরীক্ষায় আরান্ত নর্নিত হর্, তামির স্টভৌগনলর্ নিশি 
নিিরে নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  মমাট আরান্ত  র্তুর্ আরান্ত  
Albany     3,460     24     
Allegany     224     4     
Broome     3,060     57     

Cattaraugus     434     17     
Cayuga     332     30     

Chautauqua     845     40     
Chemung     1,381     49     
Chenango     337     6     
Clinton     220     5     
Columbia     659     2     
Cortland     451     15     
Delaware     161     2     
Dutchess     5,366     11     
Erie     12,574     61     
Essex     194     0     
Franklin     78     1     
Fulton     360     0     
Genesee     372     1     



 

 

Greene     482     5     
Hamilton     16     0     
Herkimer     374     3     
Jefferson     193     1     
Lewis     62     5     

Livingston     256     6     
Madison     541     4     
Monroe     6,850     52     

Montgomery     257     1     
Nassau     48,864     133     
Niagara     1,986     18     
NYC     256,046     839     
Oneida     2,617     18     

Onondaga     5,121     69     
Ontario     603     5     
Orange     13,258     40     
Orleans     376     8     
Oswego     599     5     
Otsego     369     1     
Putnam     1,755     3     

Rensselaer     1,047     7     
Rockland     17,453     184     
Saratoga     1,229     10     

Schenectady     1,516     6     
Schoharie     101     0     
Schuyler     104     4     
Seneca     131     3     

St. Lawrence     372     4     
Steuben     898     14     
Suffolk     48,234     113     
Sullivan     1,694     12     
Tioga     478     19     

Tompkins     563     7     
Ulster     2,428     9     
Warren     441     2     

Washington     326     0     



 

 

Wayne     393     7     
Westchester     39,694     78     
Wyoming     172     5     
Yates     99     1     

  
গতর্াল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমে 7 জর্ নর্উ ইয়র্ন িাসীর মৃতুয হময়মে, র্ার 
 মল স্টমাে সংখযা এমস িাৌঁনিময়মে 25,679 জমর্। িসিামসর র্াউনি অ্র্ুর্ায়ী এর্ স্টভৌগনলর্ নিশি 
িযাখযা নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Kings     5     

Schuyler     1     
Westchester     1     

  
###  
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