
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা অম্বরঞ্জ কাউবি মাইম্বরা ক্লাস্টার ফ াকাস এবরযা "ফরড ফ ার্" ফেম্বক ফির হওযার 
ফমবিক পরূম্বের ফ াষো বিম্বযম্বের্  

  
অম্বরঞ্জ কাউবি ফরড ফ ার্ অম্বরঞ্জ ফ াম্বর্ স্থার্ান্তবরত; ইম্বযম্বলা ফ ার্ পবরিবতন ত হয বর্  

  
অর্োর্ে অঞ্চম্বল ফকার্ পবরিতন র্ ফর্ই  

  
কাউবি এখর্ সু্কম্বল সি সময মাস্ক পম্বর োকার িাধ্েিাধ্কতা  াবরর অর্ুমবত পাম্বি  

  
হট স্পট এলাকায ইবতিাচক পরীক্ষার হার হল 3.8 েতাাংে; সি ফ াকাস ফ ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইযকন  ফস্টম্বট ইবতিাচকতা 1.3 েতাাংে  
  

রা েিোপী ইবতিাচকতার হার 1.5 েতাাংে  
  

গতকাল বর্উ ইযকন  ফস্টম্বট COVID-19-এর কারম্বে 15  ম্বর্র মৃতুে হম্বযম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে অ্মরঞ্জ কাউন্টির "ঘরড ঘজার্" মাইমরা 
ক্লাস্টার ঘ াকাস এলাকা "অ্মরঞ্জ ওযান্টর্নিং ঘজামর্" স্থার্ান্তমরর জর্য প্রমযাজর্ীয ঘমন্টিক পূরণ কমরমে। 
অ্মরঞ্জ কাউন্টির মাইমরা ক্লাস্টার ঘজার্ ইন্টিবাচকিার হার ন্টির্ সপ্তামহ 12 শিািংশ ঘেমক 2 
শিািংমশ ঘর্মম এমসমে এবিং র্িুর্ দৈন্টর্ক হাসপািামল ভন্টিন র হার সমিল হময ঘগমে।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে কাউন্টি, িামৈর স্থার্ীয স্বাস্থয ন্টবভামগর মাধ্যমম, এখর্ িামৈর 
অ্ন্টধ্মেমের অ্ধ্ীমর্ সরকান্টর এবিং ঘবসরকান্টর উভয সু্কমল সব সময মাস্ক পমর োকার 
বাধ্যবাধ্কিা জান্টরর ঘমযাৈ বাডামর্ার প্রমযাজর্ হমব।  
  
"মাইমরা ক্লাস্টার সমন্বমযর ন্টৈক ঘেমক, অ্মরঞ্জ কাউন্টি খুব ভাল অ্গ্রগন্টি কমরমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "অ্মরঞ্জ কাউন্টিমি আমরা ঘরড ঘজার্মক অ্মরঞ্জ ঘজামর্ পন্টরবিন র্ করমি োন্টি। 
অ্মরঞ্জ কাউন্টিমি, ঘরড ঘজার্ ন্টির্ সপ্তাহ আমগ 12 শিািংশ ন্টেল। এটা এখর্ 2 শিািংশ, িাই এটা 
অ্বশযই র্াটকীয অ্গ্রগন্টি। আর হাসপািামল ভন্টিন  হওযার সিংখযাটা সমিল। ঘরড ঘজার্ অ্মরঞ্জ 
ঘজামর্ পন্টরবিন র্ হমব এবিং ইমযমলা ঘজার্ একই োকমব। মাইমরা ক্লাস্টামর অ্র্যার্য ঘেমে অ্গ্রগন্টি 
হমযমে, ন্টকন্তু এই মুহূমিন  এমর্ ন্টকেু ঘর্ই ো আমামৈর এই সপ্তামহ ঘকার্ ঘেণীন্টবভাগ পন্টরবিন র্ 



 

 

করমি বাধ্য করমব। আমরা আগামী সপ্তামহ এটা ঘৈখমবা সম্ভাবয পন্টরবিন মর্র জর্য। ঘৈশবযাপী, 
আমামৈর ইন্টিবাচক হার এখর্ মান্টকন র্ েুক্তরামে ন্টিিীয সবনন্টর্ম্ন। আমরা আসমল ঘৈশবযাপী অ্গ্রগন্টি 
কমরন্টে। আমরা 1.3 শিািংশ এবিং জর্স হপন্টকমের ঘৈশবযাপী রােীয জন্টরমপ আমরা ন্টর্চমর ঘেমক 
2 র্ম্বর, জান্টির ন্টিিীয সবনন্টর্ম্ন হার। ঈশ্বর ন্টর্উ ইযকন বাসীমৈর মঙ্গল করুর্। ন্টকন্তু আসরু্ আমরা 
সজাগ োন্টক কারণ ঘেমহিু আমরা সারা ঘৈমশ বৃন্টি ঘৈখন্টে, এই ন্টবষযটি এখমর্া ঘশষ হযন্টর্।"  
  
িতন মার্ ক্লাস্টার ফ াম্বর্ পবরিতন র্  
  
গভর্নর মাইমরা ক্লাস্টার ঘ াকাস এলাকায অ্বযাহি অ্গ্রগন্টি লেয কমরমের্, এবিং ঘস্টট ন্টডপাটন মমি 
অ্  ঘহল্ে (Department of Health, DOH) ঘমন্টিমকর উপর ন্টভন্টিকমর, অ্মরঞ্জ কাউন্টির "ঘরড 
ঘজার্" ঘ াকাস এলাকা এখর্ ইন্টিবাচক হার এবিং দৈর্ন্টির্ হাসপািামল ভন্টিন র হার সমিল করার 
উপর ন্টভন্টি কমর "অ্মরঞ্জ ঘজার্" হওযার ঘোগয। রকলযান্ড কাউন্টি "ঘরড ঘজার্" ঘ াকাস এলাকা 
এবিং ব্রুকন্টলর্ "ঘরড ঘজার্" ঘ াকাস এলাকাও অ্মর্ক অ্গ্রগন্টি ঘৈন্টখমযমে, ন্টকন্তু িারা এখমর্া 
একটি র্িুর্ অ্ঞ্চমল রূপান্তমরর ঘমন্টিক পরূণ করমি পামরন্টর্।  
  
গভর্নর লেয কমরমের্ ঘে রামজযর মাইমরা-ক্লাস্টার ঘকৌশমলর অ্ধ্ীমর্ সকল ঘ াকাস এলাকায 
ইন্টিবাচক পরীোর হার 3.8 শিািংশ এবিং ঘ াকাস ঘজামর্র বাইমর িা হল 1.3 শিািংশ। ঘমাট 
129,660 পরীোর  লা মল 2,031টি ইন্টিবাচক ন্টরমপাটন  সহ ন্টর্উ ইযকন  ঘস্টমটর সামন্টগ্রক 
ইন্টিবাচক হার 1.5 শিািংশ। গিকামলর, িার আমগর ন্টৈমর্র, বিন মার্ 7 ন্টৈমর্র ঘরান্টলিং গড, এবিং 
ঘশষ ৈইু সপ্তামহর পরীোর পূণনাঙ্গ  লা ল ন্টর্মচ ঘৈওযা হল:  
 

ফ াকাস ফ ার্  
10/4-

10/10 % 
ইবতিাচক  

10/11-
10/17 % 
ইবতিাচক  

10/18- 
10/25 % 
ইবতিাচক  

িতন মার্ 7 
বিম্বর্র 

ফরাবলাং গড়  

আম্বগর বির্ 
(10/26) % 
ইবতিাচক  

গতকাল 
(10/27) % 
ইবতিাচক  

ব্রুকন্টলর্ ঘরড-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  
5.86%  5.29%  4.44%  3.57%  3.59%  3.56%  

ব্রুকন্টলর্ ইমযমলা-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  
1.36%  1.93%  2.38%  2.34%  2.76%  2.75%  

কুইে ন্টকউ গামডন র্ 
ন্টহলস/ মরস্ট 

ন্টহলস ইমযমলা-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  

2.27%  2.03%  2.40%  2.41%  3.06%  2.69%  

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


 

 

কুইে  ার রকঅ্যাওময 
ইমযমলা-ঘজার্ ঘ াকাস 
এলাকা % ইন্টিবাচক  

2.71%  2.70%  2.00%  1.64%  0.34%  1.75%  

রকলযান্ড ঘরড-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  
9.77%  4.54%  3.65%  3.21%  2.36%  4.34%  

অ্মরঞ্জ ঘরড-ঘজার্ ঘ াকাস 
এলাকা % ইন্টিবাচক  

12.41%  4.62%  2.64%  1.94%  1.88%  2.38%  

ব্রুম ইমযমলা-ঘজার্ ঘ াকাস 
এলাকা % ইন্টিবাচক  

3.63%  4.05%  6.39%  7.44%  15.12%  4.16%  

সু্টমবর্ ইমযমলা-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  
7.82%  7.52%  4.42%  5.08%  5.11%  6.43%  

ঘচমািং অ্মরঞ্জ-ঘজার্ 
ঘ াকাস এলাকা % 

ইন্টিবাচক  
6.49%  7.12%  8.36%  8.02%  8.98%  7.05%  

সকল ঘ াকাস এলাকা 
রাজযবযাপী % ইন্টিবাচক  

3.18%  3.00%  3.27%  3.07%  3.65%  3.78%  

ঘ াকাস অ্ঞ্চলগুন্টলর সামে 
অ্ন্তভুন ন্টক্তসহ ঘস্টটবযাপী % 

ইন্টিবাচক  
1.18%  1.16%  1.31%  1.38%  1.78%  1.56%  

ঘ াকাস এলাকা অ্ন্তভুন ক্ত 
র্া কমর রাজযবযাপী % 

ইন্টিবাচক  
1.01%  1.06%  1.06%  1.17%  1.53%  1.37%  

  
  
আজমকর িেয সিংমেমপ ন্টর্মচ িুমল ধ্রা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ফরাগী ভবতন  - 1,085 (+2)  
• সিে ভবতন  হওযা ফরাগী - 153  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 44  
• ICU এর সাংখো - 236 (+3)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সাংখো - 120 (+0)  
• ফমাট োড়া ফপম্বযম্বের্ - 79,366 (+136)  
• মৃতুে - 15  
• ফমাট মৃতুে - 25,773  

  



 

 

গি ন্টির্ ন্টৈমর্ জার্ামর্া প্রন্টিটি অ্ঞ্চমলর পরীোয পন্টজটিভ  লা মলর শিািংশ ন্টর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  

Capital Region 1.5%  1.3%  1.1%  

Central New York  1.4%  2.2%  1.0%  

Finger Lakes  2.3%  1.7%  1.6%  

Long Island  1.2%  1.6%  1.9%  

Mid-Hudson  2.4%  2.2%  2.1%  

Mohawk Valley  0.7%  1.1%  0.9%  

New York City  1.4%  1.7%  1.6%  

North Country  1.4%  0.9%  0.5%  

Southern Tier  1.0%  2.0%  1.1%  

Western New York  1.3%  2.6%  1.9%  

  
গি ন্টির্ ন্টৈমর্ প্রন্টিটি অ্ঞ্চমলর পরীোয আরান্তমৈর  লা মলর শিািংশ ন্টর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  রবিিার  ফসামিার  মঙ্গলিার  

Bronx  1.6%  1.7%  1.9%  

Brooklyn  1.6%  1.7%  1.6%  

Manhattan  0.9%  1.1%  1.3%  

Queens  1.2%  2.1%  1.5%  

Staten Island  2.0%  2.1%  2.6%  

  
ঘমাট 5,00,677 জর্ বযন্টক্ত োরা ভাইরামসর পরীোয আরান্ত ন্টর্ন্টিি হর্, িামৈর ঘভৌগন্টলক 
ন্টবশৈ ন্টববরণ ন্টর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমাট আরান্ত  র্তুর্ আরান্ত  
Albany  3,627  14  
Allegany  308  19  
Broome  3,566  50  

Cattaraugus  502  32  
Cayuga  397  8  



 

 

Chautauqua  924  19  
Chemung  1,743  33  
Chenango  397  9  
Clinton  246  2  
Columbia  710  11  
Cortland  547  5  
Delaware  177  4  
Dutchess  5,472  7  
Erie  13,021  50  
Essex  198  1  
Franklin  80  0  
Fulton  362  0  
Genesee  388  4  
Greene  505  4  
Hamilton  17  1  
Herkimer  394  4  
Jefferson  207  1  
Lewis  127  7  

Livingston  305  2  
Madison  565  2  
Monroe  7,312  56  

Montgomery  268  2  
Nassau  49,663  167  
Niagara  2,075  10  
NYC  2,60,547  837  
Oneida  2,746  37  

Onondaga  5,454  55  
Ontario  669  6  
Orange  13,597  49  
Orleans  406  5  
Oswego  627  4  
Otsego  400  2  
Putnam  1,812  7  

Rensselaer  1,099  5  



 

 

Rockland  17,943  111  
Saratoga  1,345  11  

Schenectady  1,570  6  
Schoharie  111  1  
Schuyler  126  2  
Seneca  143  1  

St. Lawrence  399  3  
Steuben  1,005  21  
Suffolk  48,998  169  
Sullivan  1,779  14  
Tioga  629  19  

Tompkins  619  10  
Ulster  2,518  3  
Warren  459  2  

Washington  336  1  
Wayne  488  6  

Westchester  40,438  116  
Wyoming  188  2  
Yates  123  2  

  
  
গিকাল ন্টর্উ ইযকন  ঘস্টমট COVID-19 এর কারমণ 15 জমর্র মৃিুয হমযমে, োর  মল ঘমাট সিংখযা 
এমস ৈাাঁন্টডমযমে 25,773 জমর্। বসবামসর কাউন্টি অ্র্ুোযী এক ঘভৌগন্টলক ন্টবশৈ বযাখযা ন্টর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযাযী মৃতুে  

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  

Allegany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Chemung  2  

Chenango  1  

Columbia  1  

Erie  3  



 

 

Manhattan  1  

Nassau  1  

Oneida  1  

Tioga  2  

  
###  

  

 
অ্ন্টিন্টরক্ত িেয ঘপমি ঘৈখুর্ www.governor.ny.gov 

ন্টর্উ ইযকন  ঘস্টট | এন্টিন্টকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 
 
 
 
 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f0783078-ac5e0846-f07ac94d-000babda0031-f227adc24ca66812&q=1&e=3d01d098-6e9b-4f6b-8645-10a1a8182f4b&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2990ED3CA1C175B98525860F00698DDD00000000000000000000000000000000

