
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়ম্বকন র কংম্বেের্াল প্রবিবর্বি দম্বলর বরপািবলকার্ সদসেম্বদর ফেডাম্বরল 
উেীপক পোম্বকম্বে ফেট, স্থার্ীয় ত্রাম্বের ের্ে লড়াই করার আহ্বার্ োবর্ম্বয়ম্বের্  

  
ফেট বলকার অথবরটি এিং বর্উ ইয়কন  ফেট পবুলে টাস্ক ফোসন শুক্র এিং েবর্িার ডাউর্ম্বেম্বটর 

105টি প্রবিষ্ঠার্ম্বক লঙ্ঘম্বর্র বিজ্ঞবি োবর কম্বরম্বে  
  

হাসপািাম্বল ভবিন  কম্বম হম্বয়ম্বে 637-18 মার্ন  ফথম্বক র্িুর্ বর্ম্ন  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  ফেম্বট COVID-19 এর কারম্বে 3 েম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

গিকাম্বলর COVID-19 ফটম্বের মাত্র এক েিাংে আক্রান্ত বেল  
  

বর্উ ইয়কন  ফেম্বট আম্বরা 536 ের্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘটর্া বর্বিি কম্বর - যা ফেটিোপী 50 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘটর্াসহ ফমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 411,736-ফি বর্ম্বয় আম্বস  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন র কংমেশর্াল প্রনিনর্নি দমলর নরপাবনলকার্ সদসযমদর 
ফেডামরল উদ্দীপক পযামকমজ ফেট এবং স্থার্ীয় সাহামযযর জর্য লডাই করার আহ্বার্ জানর্ময়মের্, যা 
এই সপ্তামহ ফ াষণা করা হমব বমল আশা করা হমে।  
  
"যনদ ওয়ানশংটর্ ফেট এবং স্থার্ীয় সাহাযয প্রদার্ র্া কমর, িাহমল কম ার বামজট হ্রাস করা হমব। 
আমামদর প্রায় 14 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার রাজস্ব ক্ষনি হময়মে। এই COVID ভাইরামসর জর্য 
আমামদর প্রায় 5 নবনলয়র্ মানকন র্ ডলার খরচ হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম এই 
ফেমটর নরপাবনলকার্ আইর্ প্রমণিামদর নর্উ ইয়মকন র সামে ঐকযবদ্ধ োকার আহ্বার্ জার্ানে। এখর্ 
সময় হময়মে আপর্ার রাজর্ীনিমক একপামশ সনরময় রাখা, উম  দাাঁডামর্া এবং আপর্ার সহকমীমদর 
সঠিক কাজ করার আহ্বার্ জার্ামর্ার। আপর্ারা এই ফেমটর জর্গমণর প্রনিনর্নিত্ব করার জর্য 
নর্বনানচি হময়মের্, নরপাবনলকার্ পার্টন র র্য়। নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য িি বনলষ্ঠভামব লডাই 
করুম ফযমর্ আপনর্ আপর্ার দমলর জর্য রাজর্ীনি কমরর্।"  
  



 

 

গভর্নর পার্শালা এবং ফরেুমরমে কমরার্াভাইরাস সংক্রান্ত আইর্ লঙ্ঘর্ প্রনিমরামির জর্য সম্প্রনি 
গঠিি মানি-এমজনি টাস্ক ফোসন সম্পমকন  একর্ট আপমডট প্রদার্ কমরমের্। ফেট নলকার অ্েনরর্ট 
এবং নর্উ ইয়কন  ফেট পনুলশ টাস্ক ফোসন শুক্র এবং শনর্বার ডাউর্মেমটর 105র্ট প্রনিষ্ঠার্মক 
লঙ্ঘমর্র নবজ্ঞনপ্ত জানর কমরমে। সামানজক দরূমত্বর নবনি লঙ্ঘর্ করা বযবসাগুনলমক প্রনি লঙ্ঘমর্র 
জর্য 10,000 মানকন র্ ডলার পযনন্ত জনরমার্া নদমি হমি পামর, অ্র্যনদমক অ্িযন্ত গুরুির লঙ্ঘমর্র 
েমল অ্নবলমে িামদর মমদর লাইমসি স্থনগি করা হমি পামর।  
  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ নর্মচ িুমল িরা হমলা:  
  

• ফরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 637 (-9)  
• সদে ভবিন  ফরাগীর সংখ্ো -- 92 (+1)  
• হসবপটাল কাউবি - 30  
• ICU সংখ্ো - 155 (+6)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-ফি ভবিন র সংখ্ো - 90 (-4)  
• ফমাট বডসর্ােন  - 72,716 (+84)  
• মৃিুে - 3  
• ফমাট মৃিুে - 25,106  

  
গিকাল নর্উ ইয়কন  ফেমট অ্র্ুনষ্ঠি 53,568 জমর্র পরীক্ষার মমিয মাত্র 536 জর্ বা 1 শিাংশ 
আক্রান্ত ফরাগী নেল। গি নির্ নদমর্ প্রনির্ট অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর শিাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  1.5%  1.6%  1.2%  

Central New York  0.6%  0.8%  0.4%  
Finger Lakes  0.7%  0.8%  0.7%  
Long Island  0.9%  0.9%  1.3%  
Mid-Hudson  0.7%  1.0%  1.2%  

Mohawk Valley  1.1%  0.8%  0.6%  
New York City  1.1%  1.2%  1.1%  
North Country  0.7%  0.4%  0.3%  
Southern Tier  1.2%  1.1%  0.9%  

Western New York  1.1%  1.0%  0.9%  
  
এোডাও গভর্নর আরও 536 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ফরাগীর সংখযা নর্নিি 
কমরমের্, যার মািযমম নর্উ ইয়কন  ফেমট ফেটজমুড আক্রান্ত ফরাগীর সবনমমাট সংখযা হমলা 411,736 



 

 

জর্। ফমাট 411,736 জর্ বযনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিিভামব শর্াি হময়মের্, িামদর 
ফভৌগনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ফমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,451  13  
Allegany  74  0  
Broome  978  12  
Cattaraugus  151  1  
Cayuga  139  0  
Chautauqua  218  2  
Chemung  160  0  
Chenango  203  0  
Clinton  120  1  
Columbia  500  0  
Cortland  85  1  
Delaware  98  0  
Dutchess  4,425  13  
Erie  8,301  19  
Essex  54  0  
Franklin  44  2  
Fulton  270  0  
Genesee  264  3  
Greene  281  2  
Hamilton  7  0  
Herkimer  230  6  
Jefferson  127  1  
Lewis  34  0  
Livingston  162  0  
Madison  390  0  
Monroe  4,591  22  
Montgomery  148  1  
Nassau  42,960  45  
Niagara  1,422  2  
NYC  223,761  229  
Oneida  2,000  0  
Onondaga  3,389  11  



 

 

Ontario  341  3  
Orange  10,998  4  
Orleans  290  1  
Oswego  238  2  
Otsego  103  0  
Putnam  1,404  1  
Rensselaer  684  3  
Rockland  13,839  2  
Saratoga  685  6  
Schenectady  987  12  
Schoharie  68  1  
Schuyler  20  0  
Seneca  83  0  
St. Lawrence  258  1  
Steuben  288  0  
Suffolk  42,883  61  
Sullivan  1,476  0  
Tioga  179  1  
Tompkins  224  1  
Ulster  1,925  9  
Warren  294  1  
Washington  253  1  
Wayne  241  1  
Westchester  35,777  39  
Wyoming  110  0  
Yates  51  0  
  
গিকাল নর্উ ইয়কন  ফেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃিুয হময়মে, যার েমল ফমাট এমস 
দাাঁনডময়মে 25,106 এ। একর্ট ফভৌগনলক নবশদ বযাখযানর্ম্নরূপ, কাউনে অ্ে ফরনসমডি অ্র্ুযায়ী:  
  

কাউবি অে ফরবসম্বডন্স অর্ুযায়ী 
মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  2  

Chautauqua  1  
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নর্উইয়কন  ফেট | এনিনকউর্টভ ফচোর | 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=662a3d40-3a0c09f4-6628c475-000babd9fe9f-8b210ff6243d82b3&q=1&e=5340e594-69ca-4392-95b4-6f6c39e3d6c9&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES65A9343F59AD1B24852585B1005A25D200000000000000000000000000000000

