
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেম্বেে COVID-19 মাইম্বরা-ক্লাস্টার ফ াকাস ফ ার্ ফ াষণা কম্বরর্  
  

COVID বিস্তার বর্য়ন্ত্রম্বণর অগ্রগবির উপর বভবি কম্বর, ফ ার্ ব্রুকবলর্, কুইন্স -  ার রকওম্বয় এিং 
রকলোন্ড ও অম্বরঞ্জ কাউবিম্বি পবরিিন র্ হয়  

  
কুইম্বন্স ফ ার্ পবরিিন র্ হয় র্া - ফকও গাম্বেন র্/ ম্বরস্ট বহলস এিং ব্রুম, সু্টম্বির্, ফেমুং কাউবি  

  
র্িুর্ ইম্বয়ম্বলা সিকন িামূলক অঞ্চল ওম্বয়স্টম্বেস্টার কাউবির ফপােন  ফেস্টাম্বর  

  
SUNY ছুটির আম্বগ কোম্পাম্বসর সকল বেক্ষার্থীম্বের পরীক্ষা বর্ম্বি; ফিসরকাবর কম্বল গুম্বলাম্বক একই 

ধরম্বর্র পবরকল্পর্া বিম্বিের্া করম্বি িম্বলম্বছ  
  
হে স্পে এলাকায় পব টিভ পরীক্ষার হার হম্বলা 3.16 েিাংে; সি ফ াকাস ফ ার্ এলাকাগুবলর 

িাইম্বর বর্উ ইয়কন  ফস্টম্বে পব টিম্বভর হার 1.84 েিাংে  
  

ফস্টেিোপী পব টিম্বভর হার 1.99 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ফস্টম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 18  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বছ  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে আপমেমেে COVID-19 মাইমরা ক্লাোর 
স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনল স্ট াষণা র্মরমের্। ব্রুর্নলমর্র স্টরে স্টজার্ স্ট ার্াস স্টজার্ অ্ঞ্চমল এর্টি হ্রাসরৃ্ত 
আরামের হার এবং নর্েু অ্ঞ্চমল র্তুর্ দৈর্নির্ আরামের  ের্া প্রনত নলত র্রার জর্য র্তুর্ 
সীমার্া রময়মে। পরীক্ষার  লা ল এবং হাসপাতামল ভনতন র হার সহ স্টেো স্টমনিমর্র উপর নভনি 
র্মর কুইন্স -  ার রর্ওময়-এর ইময়মলা স্টজার্ অ্পসারণ র্রা হময়মে; রর্লযান্ড র্াউনির স্টরে 
স্টজার্ স্ট ার্াস অ্ঞ্চল এর্টি অ্মরঞ্জ সতর্ন তা স্টজামর্ পনরবনতন ত হমব; এবং অ্মরঞ্জ র্াউনির অ্মরঞ্জ 
স্টজার্ এর্টি ইময়মলা সতর্ন তা স্টজামর্ পনরবনতন ত হমব। কুইমন্স স্ট ার্াস স্টজার্ - স্টর্ও গামেন র্/ মরে 
নহলস এবং ব্রুম, েুমবর্ এবং স্টেমুং র্াউনি পনরবনতন ত হমব র্া। এোড়াও গভর্নর ওময়েমেোর 
র্াউনিমত এর্টি র্তুর্ ইময়মলা সতর্ন তা স্টজার্ স্ট ার্াস অ্ঞ্চল স্ট াষণা র্মরর্।  
  
স্টেে ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়র্ন  (SUNY) থ্যাঙ্কসনগনভং এর জর্য বানড় পাঠামর্ার আমগ তার 
নর্জস্ব নিক্ষাথ্ীমৈর পরীক্ষা নর্মব এবং তামৈর বানর্ স্টসনমোমরর জর্য বানড়মত রাখমব। গভর্নর নর্উ 



 

 

ইয়মর্ন র স্টবসরর্ানর র্মলজগুমলামর্ এর্ই ধরমর্র পনরর্ল্পর্া গ্রহণ র্রার র্থ্া নবমবের্া র্রমত 
বমলর্।  
  
"স্টপ্রক্ষাপমের নবষয় নহমসমব, আমরা অ্বিযই COVID সামথ্ নভন্ন পর্নাময় আনে এবং আমরা র্ময়র্ 
সপ্তাহ ধমর এটি নর্ময় র্থ্া বলনে, নর্ন্তু আমামৈরমর্ এটি পুমরাপুনর স্বীর্ার র্রমত হমব। নবজ্ঞার্ীরা 
সবাই ভনবষযদ্বাণী র্মরনেমলর্ স্টর্ পতর্ পর্নায় আমরা খারাপ হমব। আপনর্ দবনির্ এবং জাতীয় 
উত্থার্ স্টৈখমত পামের্ র্া র্াের্ীয় এবং এটিই COVID এর র্তুর্ বাস্তবতা। অ্র্যার্য স্টেমের মমতা 
আমামৈর স্টেমের জর্য েযামলঞ্জ হমে এই নবস্তার নর্য়ন্ত্রণ র্রা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আরামের 
হার র্মম র্াওয়ার প্রনতনরয়ায় আমরা নর্েু মাইমরা-ক্লাোর স্টজার্ পনরবতন র্ র্রমত র্ানে। এনর, 
মর্মরা, ওর্র্োগা র্াউনিমত, আমরা সপ্তাহামে নবষয়গুনল নর্ময় নবমবের্া র্রমত র্ানে। আমরা 
সপ্তাহামে নর্বনানেত র্মনর্তন ামৈর সামথ্ র্থ্া বলব, ঠির্ র্ী  েমে তা জার্ার স্টেষ্টা র্রব, র্ামত 
আমরা এর্টি মাইমরায়-ক্লাোর স্টর্ৌিল নেজাইর্ র্রমত পানর র্া প্রনতনরািীল। নর্ন্তু এই সংখযায় 
এবং এই সব অ্ঞ্চমল, এর্টি মাইমরা-ক্লাোর প্রনতনরয়া উপর্ুক্ত। আমরা স্টসই এলার্ার নবমিষ র্মর 
মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌিল দতনর র্নর এবং তাই আমরা সপ্তাহামে র্থ্া বলমত োই এবং তারপর 
স্টসামবার আনম এর্টি স্ট াষণা র্রব স্টর্ আমরা ঠির্ র্ী র্রমত র্ানে। এগুমলা স্টেমের সমবনাচ্চ 
স্থার্, তমব স্টসগুনল র্ামর্নির্াে, নর্উ জানসন এবং স্টপর্নসলভানর্য়ার স্টেময় র্ম।"  
  
িিন মার্ ফ াকাস ফ াম্বর্ পবরিিন র্  
  
ব্রুকবলর্ - পবরিবিন ি ফরে ফ ার্ এিং র্িুর্ ইম্বয়ম্বলা ফ ার্ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
অ্মিাবমরর শুরু স্টথ্মর্, ব্রুর্নলমর্র স্টরে স্টজামর্র আরামের হার 5.9% স্টথ্মর্ 3.1% র্মম স্টগমে 
আরামের নবস্তামরর উপাি এবং নবমেষমণর নভনিমত স্টর্খামর্ আরামের হার স্টবনি এবং স্টর্খামর্ তা 
র্মম স্টগমে, ব্রুর্নলমর্র স্টরে স্টজার্মর্ এর্টি স্টোে স্টভৌগনলর্ অ্ঞ্চল অ্েভুন ক্ত র্রার জর্য এর্টি 
পনরবনতন ত ইময়মলা বা ার এলার্ায় পরু্নর্নমনাণ র্রা হময়নেল।  
  
কুইন্স -  ার রকওম্বয় - ইম্বয়ম্বলা ফ ার্ অপসারণ করা হম্বয়ম্বছ  
  
এই অ্ঞ্চমল আরাে ৈি নৈমর্র মমধয 1% -2% পনরসমর র্ার্নর্রভামব র্ম সংখযর্ হাসপাতামল ভনতন  
এবং র্তুর্ দৈনর্র্ আরামের মাধযমম  মেমে। এই অ্ঞ্চল অ্পসারণ র্রা হমব এবং আরাে পর্নমবক্ষণ 
অ্বযাহত থ্ার্মব।  
  
রকলোন্ড কাউবি - ফরে ফ ার্ কমলা সিকন িা ফ াম্বর্ পবরিিন র্, ইম্বয়ম্বলা িা ার ফ ার্ অিবেষ্ট 
আম্বছ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
অ্মিাবমরর শুরু স্টথ্মর্, রর্লযামন্ডর স্টরে স্টজার্ 9.8% স্টথ্মর্ 3.6% এ আরাে র্মম স্টগমে, র্া 
স্টরে স্টজার্ স্টথ্মর্ অ্মরঞ্জ সতর্ন তা স্টজামর্ পনরবতন মর্র স্টমনির্ পূরণ র্মরমে। ইময়মলা বা ার স্টজার্ 
থ্ার্মব।  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Brooklyn_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Rockland_New_Zones_11_03_2020.pdf


 

 

অম্বরঞ্জ কাউবি - ফরে ফ ার্ ইম্বয়ম্বলা ফ াম্বর্ পবরিিন র্ হয় - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
অ্মরঞ্জ র্াউনির সতর্ন তা স্ট ার্াস স্টজার্ 3% আরামের হামর রময়মে এবং হাসপাতামল ভনতন র হার 
র্মম স্টগমে, র্া ইময়মলা সতর্ন তামূলর্ স্টজামর্ রূপােমরর স্টমনির্ পরূণ র্মর। বা ার স্টজার্ অ্পসারণ 
র্রা হমব।  
  
পবরিিন র্ ছাড়া ফ াকাস ফ ার্  
  
কুইন্স - ফকও গাম্বেন র্/ ম্বরস্ট বহলস - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্: এই অ্ঞ্চমলর আরাে 
বতন মামর্ 2.69% (7 নৈমর্র স্টরানলং গড়), র্ার্নর্রভামব ৈি নৈমর্র মমধয সমার্। স্টজামর্ স্টর্ামর্া 
পনরবতন র্ স্টর্ই।  
  
ব্রুম কাউবি - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্: ইময়মলা সতর্ন তামূলর্ স্টজার্ অ্পনরবনতন ত 
(4.05% বতন মার্ 7 নৈমর্র আরামের হার, র্া ৈি নৈর্ আমগ 7.44% স্টথ্মর্ র্মম স্টগমে)  
  
ব্রুম কাউবি - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্: ইময়মলা সতর্ন তামূলর্ স্টজার্ অ্পনরবনতন ত (4.15 
বতন মার্ 7 নৈমর্র আরামের হার, র্া ৈি নৈর্ আমগ 6.22% স্টথ্মর্ র্মম স্টগমে)  
  
ব্রুম কাউবি - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্: অ্মরঞ্জ সতর্ন তা স্টজার্ অ্পনরবনতন ত (6.84% 
বতন মার্ 7 নৈমর্র আরামের হার, র্া ৈি নৈর্ আমগ 8.02% স্টথ্মর্ র্মম স্টগমে)  
  
র্িুর্ ফ াকাস ফ ার্  
  
ওম্বয়স্টম্বেস্টার কাউবি - র্িুর্ ইম্বয়ম্বলা ফ ার্ - মোপ ফেখম্বি এখাম্বর্ বক্লক করুর্  
  
র্ামর্নির্াে সীমাে বরাবর স্টপােন  স্টেোর অ্ঞ্চমল 2.5% এর উপমর গড় আরামের হার স্টবমড়মে, 
স্টর্খামর্ র্তুর্ আরামের  ের্া এবং হাসপাতামল ভনতন  হওয়ার হার স্টবমড়মে, র্া ইময়মলা স্টজামর্র 
র্ামমর জর্য স্টমনির্ পূরণ র্মর। নর্উ ইয়র্ন  স্টেে নেপােন মমি অ্ব স্টহলথ্, ওময়েমেোর র্াউনি 
নেপােন মমি অ্ব স্টহলথ্ অ্যান্ড ওমপর্ স্টোর  যানমনল স্টমনেমর্ল স্টসিামরর স্টপােন  স্টেোমর আরাে 
বৃনির প্রনতনরয়ায় নর্মের এর্টি র্তুর্ সাইমে দ্রুত পরীক্ষা প্রৈামর্র জর্য সমন্বয় সাধর্ র্রা 
হময়মে। এর্টি অ্যাপয়িমমি নর্ধনারণ র্রমত, এই নলঙ্কটি অ্র্ুসরণ র্রুর্: 
https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=11900360 অ্থ্বা 
914-995-7425 র্ম্বমর র্ল র্রুর্।  
  
স্টখালার সময়  
5 Grace Church Street  
Port Chester, NY 10573  
  
িনর্বার, র্মভম্বর 7, সর্াল 9:00 স্টথ্মর্ ৈপুুর 2:00  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Orange_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Queens_North_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Broome_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Steuben_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Chemung_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Westchester_New_Zones_11_03_2020.pdf
https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=11900360


 

 

স্টসামবার, র্মভম্বর 9, সর্াল 10:00 স্টথ্মর্ নবমর্ল 5:00  
মঙ্গলবার, র্মভম্বর 10, সর্াল 10:00 স্টথ্মর্ নবমর্ল 5:00  
  
গভর্নর লক্ষয র্মরমের্ স্টর্ স্টেমের মাইমরা-ক্লাোর স্টর্ৌিমলর অ্ধীমর্ সর্ল স্ট ার্াস এলার্ায় 
পনজটিভ পরীক্ষার হার 3.16 িতাংি এবং স্ট ার্াস স্টজামর্র বাইমর তা হমলা 1.84 িতাংি। স্ট ার্াস 
এলার্ার মমধয গতর্াল 19,084 জমর্র পরীক্ষার  লা ল প্রর্ানিত হময়মে, র্ার  মল 604 জর্ 
আরামের সংখযা পাওয়া নগময়মে। স্টেমের অ্বনিষ্টাংমি, এই স্ট ার্াস এলার্াগুনল গণর্া র্া র্মর, 
141,621 জমর্র পরীক্ষার  লা ল নরমপােন  র্রা হময়মে, র্ামত 2,605 জর্ আরাে পাওয়া স্টগমে। 
গতর্ামলর, তার আমগর নৈমর্র, বতন মার্ 7 নৈমর্র স্টরানলং গড়, এবং স্টিষ ৈইু সপ্তামহর পরীক্ষার 
পূণনাঙ্গ  লা ল নর্মে স্টৈওয়া হমলা:  
  

ফ াকাস ফ ার্  
10/4- 

10/10% 
আরান্ত  

10/11- 
10/17 % 
আরান্ত  

10/18- 
10/24 % 
আরান্ত  

10/25- 
10/31 % 
আরান্ত  

িিন মার্ 7 
বেম্বর্র 
ফরাবলং 
গড়  

আম্বগর 
বের্ 

(11/4) % 
আরান্ত  

গিকাল 
(11/5) % 
আরান্ত  

    
    

    

ব্রুর্নলর্ স্টরে-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  
5.86%  5.29%  4.44%  4.14%  3.08%  2.96%  2.90%      

ব্রুর্নলর্ ইময়মলা-
স্টজার্ স্ট ার্াস এলার্া 

% আরাে  
1.36%  1.93%  2.38%  2.68%  2.63%  3.06%  2.84%      

কুইন্স নর্উ গামেন র্ 
নহলস/ মরে 

নহলস ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  

2.27%  2.03%  2.40%  2.68%  2.69%  2.68%  3.20%      

কুইন্স  ার 
রর্অ্যাওময় ইময়মলা-
স্টজার্ স্ট ার্াস অ্ঞ্চল 

% আরাে  

2.71%  2.70%  2.00%  2.16%  2.12%  1.63%  1.93%      

রর্লযান্ড স্টরে-স্টজার্ 
স্ট ার্াস অ্ঞ্চল % 

আরাে  
9.77%  4.54%  3.65%  4.33%  3.58%  3.81%  2.65%      

অ্মরঞ্জ অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  
12.41%  4.62%  2.64%  2.57%  2.78%  0.75%  8.28%      



 

 

ব্রুম ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  
3.63%  4.05%  6.39%  4.25%  4.05%  3.47%  4.15%      

েুমবর্ ইময়মলা-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  
7.82%  7.52%  4.42%  4.50%  4.15%  3.68%  1.75%      

স্টেমাং অ্মরঞ্জ-স্টজার্ 
স্ট ার্াস এলার্া % 

আরাে  
6.49%  7.12%  8.36%  6.10%  6.84%  6.64%  7.33%      

সর্ল স্ট ার্াস এলার্া 
স্টেেবযাপী % আরাে  

3.18%  3.00%  3.27%  3.23%  3.00%  3.04%  3.16%      

স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনলর 
সামথ্ অ্েভুন নক্তসহ 

স্টেেবযাপী % আরাে  
1.18%  1.16%  1.31%  1.54%  1.72%  1.86%  1.99%      

স্ট ার্াস অ্ঞ্চলগুনল 
অ্েভুন ক্ত র্া র্মর 

স্টেেবযাপী % আরাে  
1.01%  1.06%  1.06%  1.34%  1.55%  1.70%  1.84%      

  
আজমর্র তথ্য সংমক্ষমপ নর্মে তুমল ধরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল ফরাগী ভবিন  - 1,321 (+44)  
• সেে ভবিন  হওয়া ফরাগী - 202  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 45  
• ICU এর সংখো - 285 (+17)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 129 (+1)  
• ফমাে ছাড়া ফপম্বয়ম্বছর্ - 80,368 (+143)  
• মৃিুে - 18  
• ফমাে মৃিুে - 25,910  

  
গত নতর্ নৈমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় পনজটিভ  লা মলর িতাংি নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবিিার  
Capital Region  1.2%  1.3%  1.7%  

Central New York  2.7%  2.1%  2.5%  
Finger Lakes  2.9%  3.7%  3.2%  
Long Island  1.1%  2.0%  1.9%  
Mid-Hudson  2.5%  2.4%  2.5%  



 

 

Mohawk Valley  0.6%  0.8%  1.2%  
New York City  1.3%  1.6%  1.9%  
North Country  1.9%  0.6%  1.4%  
Southern Tier  1.1%  1.1%  1.0%  

Western New York  3.4%  3.3%  3.3%  
  
গত নতর্ নৈমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আরােমৈর  লা মলর িতাংি নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবিিার  
Bronx  1.4%  1.9%  2.2%  
Brooklyn  1.6%  1.7%  2.0%  
Manhattan  0.9%  1.2%  1.0%  
Queens  1.2%  1.6%  2.0%  

Staten Island  2.1%  3.0%  3.5%  
  
স্টমাে 5,22,021 জর্ বযনক্ত র্ারা ভাইরামসর পরীক্ষায় আরাে নর্নিত হর্, তামৈর স্টভৌগনলর্ নবিৈ 
নববরণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ফমাে আরান্ত  র্িুর্ আরান্ত  
Albany  3,942  65  
Allegany  414  25  
Broome  3,927  43  

Cattaraugus  591  9  
Cayuga  496  10  

Chautauqua  1,094  13  
Chemung  2,046  50  
Chenango  449  6  
Clinton  292  4  
Columbia  782  8  
Cortland  622  9  
Delaware  222  9  
Dutchess  5,710  41  
Erie  14,338  215  
Essex  213  1  
Franklin  114  9  



 

 

Fulton  372  2  
Genesee  450  9  
Greene  527  4  
Hamilton  19  0  
Herkimer  434  10  
Jefferson  260  11  
Lewis  171  4  

Livingston  393  18  
Madison  627  11  
Monroe  8,398  161  

Montgomery  292  9  
Nassau  51,164  246  
Niagara  2,274  43  
NYC  268,663  1,203  
Oneida  2,993  47  

Onondaga  6,257  135  
Ontario  778  20  
Orange  14,221  86  
Orleans  429  7  
Oswego  711  22  
Otsego  440  3  
Putnam  1,921  25  

Rensselaer  1,175  14  
Rockland  18,756  73  
Saratoga  1,503  21  

Schenectady  1,687  21  
Schoharie  120  1  
Schuyler  172  6  
Seneca  167  4  

St. Lawrence  461  12  
Steuben  1,176  17  
Suffolk  50,210  177  
Sullivan  1,882  20  
Tioga  792  17  

Tompkins  678  3  



 

 

Ulster  2,599  11  
Warren  475  1  

Washington  377  16  
Wayne  639  17  

Westchester  41,720  178  
Wyoming  230  4  
Yates  156  3  

  
  
গতর্াল নর্উ ইয়র্ন  স্টেমে COVID-19 এর র্ারমণ 18 জমর্র মৃতুয হময়মে র্ার  মল স্টমাে সংখযা 
এমস ৈাাঁনড়ময়মে 25,910 জমর্। বসবামসর র্াউনি অ্র্ুর্ায়ী এর্ স্টভৌগনলর্ নবিৈ বযাখযা নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Allegany  2  
Cayuga  1  
Dutchess  2  
Kings  4  
Nassau  2  
Oneida  2  

Onondaga  1  
Queens  1  

Schenectady  1  
Tioga  1  

Westchester  1  
###  
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