
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  বিটি আগামীকাল ইর্ম্ব ার  াইবর্িং োড়াই 
পরু্রায় চালু করার তৃতীয় পেনাম্বয় প্রম্বিে করম্বি  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘেম্বের মাত্র 0.84 েতািংে আক্রান্ত বেল  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে COVID-19 এর কারম্বণ 8 জম্বর্রমৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 533 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বির  ের্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেেিোপী 42 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্ািহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর িিংখ্োম্বক 397,131-ঘত বর্ম্বয় আম্বি  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  নিটি আগামীকাল পরু্রায় ঘ ালার 
তৃতীয় পেনাময় প্রমেশ করমে, নকন্তু ঘি ামর্ ইর্ম ার  াইনর্িং পুর্রায় ঘ ালা হমে র্া। গভর্নর চলমার্ 
COVID-19 মহামারী চলাকালীর্ িমময় ঘেমের অ্গ্রগনত িম্পমকন  নর্উ ইয়কন োিীমকও আপম ে 
কমরনেমলর্। র্তুর্ ঘকমির িিং যা, পরীক্ষার শতািংশ োরা আক্রান্ত নেল এেিং অ্র্যার্য অ্মর্ক িহায়ক 
 াো পময়ন্ট িেিময় forward.ny.gov-এপাওয়া োমে।  
  
"নর্উ ইয়কন  নিটি একটি জর্েহুল,  র্ শহুমর এলাকা এেিং -- নকেুনির্ আমগ পেনন্ত -- COVID-
19 নেপেনময়র বেনিক ঘকন্দ্রস্থল নেল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "প্রচুর িােধার্তা অ্েলম্বর্ কমর 
এেিং ইর্ম ার  াইনর্িং নর্ময় অ্র্যার্য ঘেমের অ্নভজ্ঞতা ঘি ার পর, আমরা আগামীকাল তৃতীয় 
পেনাময় োওয়ার িময় এটি পুর্রায় ঘ ালার জর্য অ্মপক্ষা করমো। এই েুটির িপ্তাহামন্তর ঘশমষ, আনম 
িোইমক নর্উ ইয়কন  এ শনিশালী হমত অ্র্ুমরাধ করনে: মাস্ক পরুর্, িামানজক িরূত্ব েজায় রা ুর্, 
হযান্ড িযানর্োইজার েযেহার করুর্ এেিং স্মােন  নক্রয়াকলাপগুনল চানলময় োর্ ো আমামির ঘেেমক এই 
ভাইরাি ঘমাকামেলায় জাতীয় ঘর্তা কমর তুমলমে। আনম স্থার্ীয় িরকারগণমক NY- এর পরু্রায় 
ঘ ালা নর্রাপি এেিং িফল কমর তুমলমে এমর্ মার্িণ্ড কােনকর করার জর্য তামির কতন েযমক স্মরণ 
কনরময় নিময়নে।"  
  
আজমকর তথ্য িিংমক্ষমপ নর্মচ তুমল ধরা হমলা:  
  

• হািপাতাম্বল ভবতন  ঘরাগীর িিং যা - 832 (-12)  
• ঘরাগী িদ্ে ভবতন  - 54 (-9)  

https://forward.ny.gov/


 

 

• হিবপোল কাউবি - 28  
• ICU এর িিংখ্ো - 178 (-12)  
• ইিুম্বিের্িহ ICU-ঘত ভবতন র িিংখ্ো - 116 (-3)  
• ঘমাে োড়া ঘপময়মের্ - 70,968 (+91)  
• মৃতুে - 8  
• ঘমাে মৃতুে - 24,904  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে অ্র্ুনিত 63,415 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 533 জর্ ো 0.84 শতািংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী নেল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতািংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
কযানপেল অ্ঞ্চল  1.10%  0.90%  0.60%  
ঘিন্ট্রাল নর্উ ইয়কন   0.90%  1.40%  1.50%  
নফঙ্গার ঘলকি  1.80%  0.70%  0.90%  
লিং আইলযান্ড  0.90%  1.00%  0.80%  
মধয-হা ির্  1.40%  1.10%  0.80%  
ঘমাহাক ভযানল  2.90%  1.20%  1.10%  
নর্উ ইয়কন  নিটি  1.50%  1.40%  0.90%  
র্থ্ন কানন্ট্র  1.20%  0.30%  0.60%  

িাউিার্ন োয়ার  0.50%  0.90%  0.30%  
ওময়োর্ন নর্উ ইয়কন   1.70%  1.40%  0.70%  

  
এোড়াও গভর্নর আরও 533 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামি আক্রান্ত ঘরাগীর িিং যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর িেনমমাে িিং যা হমলা 397,131 
জর্। ঘমাে 397,131 জর্ েযনি োরা ভাইরামি নর্নিতভামে আক্রান্ত শর্াি হময়মের্, তামির 
ঘভৌগনলক অ্েস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,152  7  
Allegany  63  0  
Broome  753  1  

Cattaraugus  127  0  
Cayuga  120  0  

Chautauqua  132  1  
Chemung  146  0  
Chenango  150  1  



 

 

Clinton  103  2  
Columbia  475  1  
Cortland  51  1  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,243  5  
Erie  7,475  13  
Essex  48  1  
Franklin  33  0  
Fulton  261  0  
Genesee  239  0  
Greene  263  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  173  1  
Jefferson  94  1  
Lewis  31  0  

Livingston  132  1  
Madison  363  0  
Monroe  3953  31  

Montgomery  119  0  
Nassau  42,031  43  
Niagara  1,284  7  
NYC  216,969  239  
Oneida  1,742  17  

Onondaga  2,949  21  
Ontario  280  2  
Orange  10,775  9  
Orleans  282  0  
Oswego  206  0  
Otsego  86  0  
Putnam  1,336  1  

Rensselaer  565  2  
Rockland  13,648  19  
Saratoga  566  4  

Schenectady  834  3  



 

 

Schoharie  59  1  
Schuyler  13  0  
Seneca  71  1  

St. Lawrence  224  1  
Steuben  270  1  
Suffolk  41,642  57  
Sullivan  1,456  0  
Tioga  146  1  

Tompkins  179  1  
Ulster  1,834  9  
Warren  269  1  

Washington  246  0  
Wayne  185  2  

Westchester  35,043  23  
Wyoming  97  1  
Yates  48  0  
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