
 

 

 
অিবলে  কােশর উে েশ : 09-11-20  গভনর অ া ু  এম. ওেমা 

 
 

গভনর ওেমা হালনাগাদকৃত COVID-19 মাইে া- া ার ফাকাস জান ঘাষণা কেরন  
  

COVID এর িব ােরর ে  করা অ গিতর উপর িভি  কের, কিলন রড জান অের  
ওয়ািনং জােন পা িরত হেব  

  
এির, মনেরা এবং ওন াগা কাউি িল হল নতুন হলুদ সতকতামূলক অ ল  

  
গভনর অ া ু  এম. ওেমা আজ িনউ ইয়ক েট আপেডেটড COVID-19 মাইে া া ার 
ফাকাস অ ল িল ঘাষণা কেরেছন। পরী ার ফলাফল এবং হাসপাতােল ভিতর হার সহ ডাটা 
মি েকর উপর িভি  কের, কিলেনর রড জান এক  অের  সতকতা অ েল পা িরত হেব। 
এছাড়াও গভনর এির, মনেরা এবং ওন াগা কাউি েত এক  নতুন ইেয়েলা সতকতা জান 
ফাকাস অ ল ঘাষণা কেরেছন।  
  
"COVID সারা দশ এবং সারা িবে  বাড়েছ, এবং আমরা আশা কির এই হার শরত পার কের 
শীতকােলও বাড়েত থাকেব," গভনর ওেমা বেলন। "দীঘেময়াদী ভিবষ াণী হে  যত ত স ব 
এক  কা পাওয়া, এবং যত ত স ব, ন ায  এবং ন ায়স তভােব সই কা দান করা। 
ইিতমেধ , আমরা আেরা পরী া কের এবং ল ি ত িবিধিনেষধ যখােন েয়াজন সখােন েয়াগ 
কের বৃি  িনয় ণ করিছ, এবং বলবতকরেণর উপর আেরা আ মণা ক হেয়। আিম জািন মানুষ 
া  - COVID াি  বা ব। িক  ভাইরাস া  নয়। লাল, কমলা এবং হলুদ অ ল হল 

আমােদর বলার উপায় য এই ভাইরাস অ সর হে  এবং আমরা িবিধিনেষধ বাড়ােত যাি  এবং 
আমরা বলবতকরণ বাড়ােত যাি । যখন আমরা এক  সামান  বৃি  দিখ, আমরা সই ু  
বৃি েক আ মণ কির - এবং সংখ া িল দখায় য এ  কাজ কের। যিদ আমরা বুি মান এবং 
শৃ লাপরায়ণ থািক, তাহেল আমরা এটা িনয় ণ করেত পারেবা - িক  এটার জন  আমােদর 
সবাইেক িনউ ইয়ক টাফ হেত হেব।"  
  
বতমান ফাকাস জােনর পিরবতন  
  

কিলন - রড জান অের  সতক করণ অ েল পিরবতন হেয়েছ  
  



 

 

গত স ােহ, কিলেনর রড জান অ গিতর উপর িভি  কের আকাের 50 শতাংশ াস করা 
হেয়েছ। মি কস COVID এর িব ার িনয় ণ অব াহত রাখার অ গিত দশন কের এবং জান  
অেরে  পা িরত হেব, যা অেনক ব বসা পনুরায় খালার অনুমিত দয়।  
  
নতুন ফাকাস জান  
  
এির কাউি  - নতুন ইেয়েলা সতকতা জান - ম াপ দখেত এখােন ি ক ক ন  
  
গত দশ িদেন, এির কাউি র িকছু অংেশ 2.5% এর উপের 7 িদেনর গড় ইিতবাচকতার হার 
রেয়েছ, এবং িত 100,000 এবং নতুন দিনক হাসপাতােল ভিত হওয়ার হার বৃি  পেয়েছ, যা 
এক  হলুদ অ েলর িনিদ করেণর মি ক পূরণ কেরেছ।  
  
মনেরা কাউি  - নতুন ইেয়েলা সতকতা জান - ম াপ দখেত এখােন ি ক ক ন  
  
গত দশ িদন ধের মনেরা কাউি র িকছু অংেশ 3% এর বিশ 7 িদেনর গড় ইিতবাচকতার হার 
রেয়েছ, এবং িত 100,000 জেনর মেধ  কস এবং নতুন দিনক হাসপাতােল ভিত হওয়ার হার 
বৃি  পেয়েছ, যা হলুদ অ েলর িনিদ করেণর মি কস পূরণ কেরেছ।  
  
ওন গা কাউি  - নতুন ইেয়েলা জান - ম াপ দখেত এখােন ি ক ক ন  
  
গত দশ িদন ধের, ওনডাগা কাউি র িকছু অংেশ 3% এর বিশ 7 িদেনর গড় ইিতবাচকতার 
হার রেয়েছ, এবং িত 100,000 জেনর মেধ  কস এবং নতুন দিনক হাসপাতােল ভিত হওয়ার 
হার বৃি  পেয়েছ, যা এক  হলুদ অ েলর িনিদ করেণর মি কস পূরণ কেরেছ।  
  
গভনর িনউ ইয়কবাসীেদর হলুদ অ েলর িনেষধা ার কথা রণ কিরেয় দন, যার মেধ  রেয়েছ 
গণ সমােবেশর উপর সেবা  25 জেনর উপি িত, খাবােরর সময় টিবেল সেবা  4 জন ব ি  
এবং ু েল িশ াথ  ও িশ কেদর 20 শতাংেশর সা ািহক পরী া। হলুদ সতকতামূলক অ েল 
অবি ত পানশালা এবং র ু ের  অবশ ই মধ  রােত ব  করেত হেব।  
  
রােজ র মাইে া- া ার কৗশেলর অধীেন সকল ফাকাস এলাকায় ইিতবাচক পরী ার হার 4.32 
শতাংশ এবং ফাকাস জােনর বাইের তা হল 2.69 শতাংশ। ফাকাস এলাকার মেধ  গতকাল 
8,899 জেনর পরী ার ফলাফল কািশত হেয়েছ, যার ফেল 384 জন আ াে র সংখ া পাওয়া 
িগেয়েছ। েটর অবিশ াংেশ, এই ফাকাস এলাকা িল গণনা না কের, 1,02,517 জেনর পরী ার 
ফলাফল িরেপাট করা হেয়েছ, যােত 2,760 জন আ া  পাওয়া গেছ। গতকােলর, তার আেগর 
িদেনর, বতমান 7 িদেনর রািলং গড়, এবং শষ দইু স ােহর পরী ার পূণা  ফলাফল িনেচ 
দওয়া হেলা:  
  



 

 

ফাকাস জান  
10/18- 
10/24 % 
ইিতবাচক  

10/25- 
10/31 % 
ইিতবাচক  

11/1- 
11/7 % 

ইিতবাচক  

বতমান 7 
িদেনর 
রািলং 
গড়  

আেগর 
িদন  

(11/7)%  
ইিতবাচক  

গতকাল  
(11/8)%  

ইিতবাচক  

ই  িকউ গােডন 
িহলস/ফের  িহলস 
(Queens Kew Garden 
Hills/Forest 
Hills) ইেয়েলা-েজান 
ফাকাস এলাকা % ইিতবাচক 

2.40%  2.65%  2.96%  3.12%  3.73%  4.14%  

রকল া  (Rockland) 
অের -েজান ফাকাস 
এলাকা % ইিতবাচক  

3.65%  4.08%  2.96%  2.77%  2.43%  2.20%  

অের  (Orange) ইেয়েলা-
জান ফাকাস এলাকা % 
ইিতবাচক  

2.64%  2.37%  1.96%  1.74%  1.47%  0.74%  

ম (Broome) ইেয়েলা-
জান ফাকাস এলাকা % 
ইিতবাচক  

6.39%  6.00%  4.13%  4.24%  3.05%  7.27%  

ু েবন (Steuben) 
ইেয়েলা-েজান ফাকাস 
এলাকা % ইিতবাচক  

4.42%  4.99%  3.21%  2.77%  2.44%  0.88%  

চমাং (Chemung) 
অের -েজান ফাকাস 
এলাকা % ইিতবাচক  

8.36%  5.52%  6.45%  5.62%  2.95%  2.11%  

ওেয় েচ ার 
(Westchester) ইেয়েলা-
জান ফাকাস এলাকা % 
ইিতবাচক % ইিতবাচক  

4.25%  6.23%  7.53%  7.57%  8.33%  8.09%  

রাজ ব াপী সকল ফাকাস 
এলাকা % ইিতবাচক  

3.58%  3.57%  3.43%  3.47%  3.72%  4.32%  

ফাকাস অ ল িলর সােথ 
অ ভুি সহ টব াপী % 
ইিতবাচক  

1.31%  1.54%  1.95%  2.07%  2.35%  2.82%  

ফাকাস এলাকা অ ভু  না 
কের রাজ ব াপী % 
ইিতবাচক  

1.06%  1.34%  1.81%  1.94%  2.23%  2.69%  



 

 

  
  
আজেকর তথ  সংে েপ িনেচ তুেল ধরা হেলা:  
  

 রাগী হাসপাতােল ভিত - 1,444 (+48)  
 সদ  ভিত হওয়া রাগী - 185  
 হসিপটাল কাউি  - 47  
 ICU সংখ া - 282 (-13)  
 ই ু েবশনসহ ICU- ত ভিতর সংখ া - 125 (-6)  
 মাট িডসচাজ - 80,764 (+118)  
 মৃতু  - 26  
 মাট মৃতু  - 25,973  

  
গত িতন িদেন জানােনা িত  অ েলর পরী ার পিজ ভ ফলাফেলর শতাংশ িন প:  
  

অ ল  বার  শিনবার  রিববার  
Capital Region  1.7%  1.1%  2.0%  

Central New York  2.6%  2.6%  3.2%  
Finger Lakes  3.2%  3.5%  4.8%  
Long Island  2.5%  2.6%  3.4%  
Mid-Hudson  2.5%  2.8%  3.7%  

Mohawk Valley  1.5%  1.1%  1.9%  
New York City  1.8%  2.2%  2.5%  
North Country  1.6%  1.7%  2.2%  
Southern Tier  1.2%  1.3%  0.7%  

Western New York  4.3%  4.8%  5.3%  

  
গত িতন িদেন িত  অ েলর পরী ায় আ া েদর ফলাফেলর শতাংশ িন প:  
  

বেরা  বার  শিনবার  রিববার  
Bronx  2.0%  3.2%  2.7%  
Brooklyn  1.8%  1.9%  2.5%  
Manhattan  1.3%  1.7%  1.9%  
Queens  2.1%  2.3%  2.7%  

Staten Island  3.0%  2.9%  3.8%  

  



 

 

মাট 5,32,180 জন মাট ব ি  যারা ভাইরােসর পরী ায় ইিতবাচক ফল লাভ কেরন, তােদর 
ভৗগিলক িবশদ িববরণ িন প:  
  

কাউি   মাট আ া   নতুন আ া   
Albany  4,095  46  
Allegany  471  2  
Broome  4,032  29  

Cattaraugus  611  6  
Cayuga  549  16  

Chautauqua  1,118  4  
Chemung  2,135  9  
Chenango  468  8  
Clinton  303  2  
Columbia  812  11  
Cortland  656  9  
Delaware  246  8  
Dutchess  5,839  49  
Erie  15,216  228  
Essex  216  0  
Franklin  140  4  
Fulton  375  2  
Genesee  495  17  
Greene  558  3  
Hamilton  20  1  
Herkimer  449  2  
Jefferson  277  9  
Lewis  185  5  

Livingston  408  2  
Madison  658  6  
Monroe  8,957  133  

Montgomery  296  0  
Nassau  51,895  213  
Niagara  2,392  38  
NYC  272,375  1,156  
Oneida  3,121  39  

Onondaga  6,576  85  



 

 

Ontario  829  7  
Orange  14,465  96  
Orleans  450  8  
Oswego  787  29  
Otsego  449  5  
Putnam  1,978  30  

Rensselaer  1,213  15  
Rockland  18,995  85  
Saratoga  1,553  12  

Schenectady  1,733  17  
Schoharie  124  2  
Schuyler  186  3  
Seneca  182  6  

St. Lawrence  493  13  
Steuben  1,229  4  
Suffolk  51,052  324  
Sullivan  1,900  6  
Tioga  846  10  

Tompkins  707  5  
Ulster  2,647  21  
Warren  485  2  

Washington  382  2  
Wayne  676  13  

Westchester  42,454  275  
Wyoming  250  4  
Yates  171  8  

  
গতকাল িনউ ইয়ক েট COVID-19 এর কারেণ 26 জন িনউ ইয়কবাসীর মৃতু  হেয়েছ, যার 
ফেল মাট সংখ া এেস দাঁিড়েয়েছ 25,973 জেন। বসবােসর কাউি  অনুযায়ী এক ভৗগিলক িবশদ 
ব াখ া িন প:  
  

বসবােসর কাউি  অনুযায়ী মৃতু   
কাউি   নতুন মৃতু   
Broome  1  

Cattaraugus  1  
Erie  3  



 

 

Kings  3  
Manhattan  1  
Oneida  1  

Onondaga  2  
Orange  2  
Queens  4  
Rockland  1  
Tioga  3  
Wayne  2  

Westchester  2  
  

###  
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