
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন  প্রথম COVID-19 ককম্বের পাাঁচ মাে পর গভর্নর কুওম্বমা কেম্বে এখর্ পর্নন্ত পবরচাবলত 
েম্বিনাচ্চ েংখেক পরীক্ষার ক াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
গতকাল 82,737টি পরীক্ষা পবরচাবলত হয়, 0.91 েতাংে পবিটিভ বেল  

  
SLA এিং কেে পবুলে োস্ক ক ােন 41টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাষ্ট্রীয় প্রম্বয়াির্ীয়তা লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ কম্বরম্বে  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  কেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 4 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  কেম্বে আম্বরা 753 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  ের্া বর্বিত কম্বর - র্া কেেিোপী 46 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্ােহ কমাে আক্রাম্বন্তর েংখোম্বক 415,767-কত বর্ম্বয় আম্বে  

  
নিউ ইয়র্কে  প্রথম নিনিত COVID-19 ককর্ের প াঁচ ম ে পর, গভিের অ্য নু্ড্র এম. কুওর্ম  আজ 
ক  ষণ  কর্রর্েি কে র ষ্ট্র গতক ল 82,737টি COVID-19 পরীক্ষ  চ নলর্য়র্ে- কের্ে একনির্ি হওয়  
ের্্ে চ্চ েংখ্যক পরীক্ষ । পরীক্ষ র ফল ফর্লর 0.91 শত ংশ পনজটিভ নেল। গভিের চলম ি  
COVID-19 মহ ম রী চল ক লীি েমর্য় কের্ের অ্গ্রগনত েম্পর্কে  নিউ ইয়কে ্ েীর্কও আপর্েে 
কর্রনের্লি। িতুি ককর্ের েংখ্য , পরীক্ষ র শত ংশ ে র  আক্র ন্ত নেল এ্ং অ্িয িয অ্র্িক েহ য়ক 
ে ে  পর্য়ন্ট ে্েময় forward.ny.gov-এ প ওয়  ে র্্।  
  
"আজ আম র্ির প্রথম ককে ধর  পড় র প াঁচ ম ে পূনতে , এ্ং গতক ল আমর  করকেে  েংখ্যক 
পরীক্ষ  কর্রনে- 82,737- কের্ে একনির্ি হওয়  ের্্ে চ্চ েংখ্যক পরীক্ষ , ে র ফল ফল 0.91 
শত ংশ পনজটিভ নফর্র এর্ের্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আম র্ির ভন্ষযৎ নিভে র কর্র আমর  ে  
কনর ত র উপর, এ্ং ে ম নজক িরূত্ব, ম স্ক পর  এ্ং হ ত কধ য়  এই ভ ইর র্ের ন্রুর্ে লড় ই 
কর র প্রর্য় জিীয় এ্ং ক েেকর হ নতয় র। নিউ ইয়কে ্ েীর্ির এই কমৌনলক আচরণ গুনল অ্িুশীলি 
চ নলর্য় ে ওয়  উনচত এ্ং স্থ িীয় েরক র্রর উনচত র ষ্ট্রীয় নির্িে নশক  ্ল্ৎ কর । নিউ ইয়কে  এর 
মত িঢ়ৃ হওয় র ম র্ি এে ই।"  
  
গভিের কুওর্ম  ক  ষণ  কর্রি কে কেে নলক র অ্থনরটি এ্ং কেে পুনলশ ে স্ক কফ েে গতক ল নিউ 
ইয়কে  নেটি এ্ং লং আইলয ন্ড জরু্ড় 1,103টি প্রনতষ্ঠ ি পনরিশেি কর্রর্ে এ্ং 41টি প্রনতষ্ঠ র্ি 
লঙ্ঘর্ির িষৃ্ট ন্ত খ্ুাঁর্জ কপর্য়র্ে, ে  4 শত ংর্শ ি াঁড় য়।  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

আজর্কর তথয েংর্ক্ষর্প নির্চ তুর্ল ধর  হর্ল :  
  

• হােপাতাম্বল করাগী ভবতন  - 581 (+5)  
• েিে ভবতন  হওয়া করাগী - 92  
• হেবপোল কাউবি - 30  
• ICU এর েংখো - 147 (+7)  
• ইর্টিউম্বিের্ েহ ICU এর েংখো - 72 (+2)  
• কমাে োড়া কপম্বয়ম্বের্ - 73,134 (+79)  
• মৃতুে - 4  
• কমাে মৃতুে - 25,164  

  
গতক ল নিউ ইয়কে  কের্ে অ্িুনষ্ঠত 82,737 জর্ির পরীক্ষ র মর্ধয ম ত্র 753 জি ্  0.91 শত ংশ 
আক্র ন্ত কর গী নেল। গত নতি নির্ি প্রনতটি অ্ঞ্চর্লর পরীক্ষ য় আক্র র্ন্তর শত ংশ নিম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুধিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
Capital Region  2.1%  1.1%  1.1%  

Central New York  1.1%  0.5%  0.7%  
Finger Lakes  0.6%  0.7%  0.9%  
Long Island  1.2%  0.9%  1.1%  
Mid-Hudson  1.3%  0.9%  1.0%  

Mohawk Valley  0.9%  1.0%  1.1%  
New York City  1.0%  0.9%  0.8%  
North Country  0.3%  0.5%  0.2%  
Southern Tier  0.7%  0.6%  0.8%  

Western New York  0.5%  1.6%  1.1%  
  
এে ড় ও গভিের আরও 753 জি িতুি ির্ভল কর্র ি ভ ইর র্ে আক্র ন্ত কর গীর েংখ্য  নিনিত 
কর্রর্েি, ে র ম ধযর্ম নিউ ইয়কে  কের্ে কেেজরু্ড় আক্র ন্ত কর গীর ে্ের্ম ে েংখ্য  হর্ল  415,767 
জি। কম ে 415,767 জি ্যনি ে র  ভ ইর র্ের জিয পরীক্ষ য় পনজটিভ ফল ল ভ কর্রর্েি, 
ত র্ির কভৌগনলক ন্শি তথয নিম্নরূপ:  
  

কাউবি  কমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,515  12  
Allegany  74  0  
Broome  1,048  11  

Cattaraugus  158  0  



 

 

Cayuga  144  1  
Chautauqua  231  3  
Chemung  163  0  
Chenango  209  2  
Clinton  127  1  
Columbia  519  3  
Cortland  91  0  
Delaware  103  1  
Dutchess  4,504  14  
Erie  8,548  56  
Essex  55  0  
Franklin  50  0  
Fulton  282  7  
Genesee  272  2  
Greene  289  0  
Hamilton  7  0  
Herkimer  240  1  
Jefferson  130  1  
Lewis  34  0  

Livingston  166  1  
Madison  399  1  
Monroe  4,742  32  

Montgomery  155  1  
Nassau  43,271  68  
Niagara  1,444  4  
NYC  225,460  312  
Oneida  2,081  11  

Onondaga  3,477  13  
Ontario  349  0  
Orange  11,088  6  
Orleans  295  2  
Oswego  244  3  
Otsego  112  0  
Putnam  1,425  4  



 

 

Rensselaer  734  10  
Rockland  13,880  16  
Saratoga  726  11  

Schenectady  1,032  9  
Schoharie  68  0  
Schuyler  22  1  
Seneca  85  1  

St. Lawrence  261  1  
Steuben  290  0  
Suffolk  43,300  76  
Sullivan  1,483  3  
Tioga  188  1  

Tompkins  230  2  
Ulster  2,026  5  
Warren  300  0  

Washington  255  1  
Wayne  245  0  

Westchester  35,974  41  
Wyoming  112  0  
Yates  55  2  

  
গতক ল নিউ ইয়কে  কের্ে COVID-19 এর ক রর্ণ 4 জর্ির মৃতুয হর্য়র্ে, ে র ফর্ল কম ে এর্ে 
ি াঁনড়র্য়র্ে 25,164 এ। একটি কভৌগনলক ন্শি ্য খ্য নিম্নরূপ, ক উনন্ট অ্ফ করনের্েন্স অ্িুে য়ী:  
  
কাউবি অ  করবেম্বেন্স অর্ুর্ায়ী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Bronx  1  

Jefferson  1  
Onondaga  1  
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