
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  ঘেট 6 বমবলয়র্ ডায়াগর্বেক COVID-19 পরীক্ষা 
সম্পন্ন কম্বরম্বে  

  
হাসপাতাম্বল ভবতন  কম্বম হম্বয়ম্বে 556 - 17 মার্ন  ঘেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-এ আক্রান্ত হম্বয় 3 জর্ মৃতুেিরণ কম্বরম্বের্, মহামাবর শুরু 

হওয়ার পর ঘেম্বক বতর্ বিম্বর্র সিনবর্ম্ন গড় —4— মধ্ে মাম্বর্ন র পর ঘেম্বক  
  

গতকাল NYCঘত ঘকার্ মৃতুের খির পাওয়া যায়বর্  
  

SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 36টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাষ্ট্রীয় প্রম্বয়াজর্ীয়তা লঙ্ঘর্ পযনম্বিক্ষণ কম্বর; 
টাস্ক ঘ াসন ঘমাট 13,000 এর ঘিবে প্রবতষ্ঠার্ পযনম্বিক্ষণ কম্বরম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.9 েতাংে আক্রান্ত বেল  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 531 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - যা ঘেটিোপী 42 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 416,298-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট 6 নমনিয়র্ ডায়াগর্নেক 
COVID-19 পরীক্ষা সম্পন্ন কমরমে। গতকাি COVID-19 এ হাসপাতামি ভনতন  ঘরাগীর সংখ্যা কমম 
দাাঁন়িময়মে 556, ো 17 মামচন র পর ঘেমক সর্ননর্ম্ন, নতর্জর্ মারা ঘগমে এর্ং মৃতুযর জর্য নতর্ 
নদমর্র ঘরানিং গ়ি চার, ো মামচন র মাঝামানঝ ঘেমক সর্ননর্ম্ন। গতকাি নর্উ ইয়কন  নসটিমত ঘকার্ 
মৃতুযর খ্র্র পাওয়া োয়নর্। গভর্নর চিমার্ COVID-19 মহামারী চিাকািীর্ সমময় ঘেমটর 
অ্গ্রগনত সম্পমকন  নর্উ ইয়কন র্াসীমকও আপমডট কমরনেমির্। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা, পরীক্ষার শতাংশ 
োরা আক্রান্ত নেি এর্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ডাটা পময়ন্ট সর্সময় forward.ny.gov-এপাওয়া 
োমর্।  
  
"আমরা এখ্র্ 6 নমনিয়মর্রও ঘর্নশ পরীক্ষা পনরচাির্া কমরনে, এর্ং এই সংখ্যা প্রায় আমামদর 
িমক্ষযর সমার্, ো খ্ুর্ই ভামিা সংর্াদ এর্ং এটি প্রমাণ কমর ঘে আমামদর পনরকল্পর্া কাজ করমে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "েনদও, ঘপ্রক্ষাপট গুরুত্বপূণন, এর্ং সারা ঘদমশ র্তুর্ ঘকমসর আকামর নদগমন্ত 

https://forward.ny.gov/


 

 

ঝম়ির ঘম  রময়মে এর্ং ঘেমট নর্য়ম ঘমমর্ চিার অ্ভার্ রময়মে, এর্ং আনম নর্উ ইয়কন র্াসীমদর 
নর্উ ইয়কন  স্মাটন  োকার জর্য এর্ং স্থার্ীয় সরকারমক েোেেভামর্ রাষ্ট্রীয় নর্মদন নশকা র্ির্ৎ করার 
জর্য অ্র্ুমরাধ করনে।"  
  
গতকাি ঘেট নিকার অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেট পুনিশ টাস্ক ঘ াসন 
নর্উ ইয়কন  নসটি এর্ং িং আইিযামের 1,070টি প্রনতষ্ঠার্ পনরদশনর্ কমর এর্ং 36টি প্রনতষ্ঠার্ 
পেনমর্ক্ষণ কমর ো রাষ্ট্রীয় প্রময়াজর্ীয়তা ঘমমর্ চমি র্া। টাস্ক ঘ াসন ঘমাট 13,684টি প্রনতষ্ঠার্ 
পেনমর্ক্ষণ কমরমে। পেনমর্নক্ষত িঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নর্র্রণ নর্মচ ঘদওয়া হি:  
  

• িঙ্কস - 5  
• ব্রুকবলর্ - 0  
• মোর্হাটর্ - 10  
• কুইন্স - 18  
• েোম্বটর্ আইলোন্ড - 1  
• র্াসাউ - 0  
• সাম্ব াক - 2  

  
আজমকর তেয সংমক্ষমপ নর্মচ তুমি ধরা হমিা:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 556 (-25)  
• সিে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 74  
• হসবপটাল কাউবি - 30  
• ICU এর সংখো - 143 (-4)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 71 (-1)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বয়ম্বের্ - 73,222 (+88)  
• মৃতুে - 3  
• ঘমাট মৃতুে - 25,170  

  
গতকাি নর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুনষ্ঠত 58,961 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 531 জর্ র্া 0.9 শতাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী নেি। গত নতর্ নদমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  1.1%  1.1%  1.0%  

Central New York  0.5%  0.7%  0.8%  
Finger Lakes  0.7%  0.9%  0.7%  
Long Island  0.9%  1.1%  1.0%  
Mid-Hudson  0.9%  1.0%  0.8%  



 

 

Mohawk Valley  1.0%  1.1%  0.7%  
New York City  0.9%  0.8%  1.0%  
North Country  0.5%  0.2%  0.4%  
Southern Tier  0.6%  0.8%  0.5%  

Western New York  1.6%  1.1%  0.7%  
  
এো়িাও গভর্নর আরও 531 জর্ র্তুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমু়ি আক্রান্ত ঘরাগীর সর্নমমাট সংখ্যা হমিা 416,298 
জর্। ঘমাট 416,298 জর্ র্যনি োরা ভাইরামসর জর্য পরীক্ষায় পনজটিভ  ি িাভ কমরমের্, 
তামদর ঘভৌগনিক নর্শদ তেয নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,521  6  
Allegany  74  0  
Broome  1,054  6  

Cattaraugus  159  1  
Cayuga  148  4  

Chautauqua  232  1  
Chemung  163  0  
Chenango  211  2  
Clinton  127  0  
Columbia  522  3  
Cortland  92  1  
Delaware  103  0  
Dutchess  4,520  16  
Erie  8,572  24  
Essex  55  0  
Franklin  50  0  
Fulton  283  1  
Genesee  272  0  
Greene  289  0  
Hamilton  7  0  
Herkimer  241  1  
Jefferson  134  4  
Lewis  35  1  



 

 

Livingston  167  1  
Madison  400  1  
Monroe  4,768  26  

Montgomery  157  2  
Nassau  43,322  51  
Niagara  1,446  2  
NYC  225,723  263  
Oneida  2,087  6  

Onondaga  3,485  8  
Ontario  349  0  
Orange  11,093  5  
Orleans  295  0  
Oswego  246  2  
Otsego  112  0  
Putnam  1,428  3  

Rensselaer  736  2  
Rockland  13,882  2  
Saratoga  732  6  

Schenectady  1,035  3  
Schoharie  68  0  
Schuyler  22  0  
Seneca  86  1  

St. Lawrence  262  1  
Steuben  292  2  
Suffolk  43,345  45  
Sullivan  1,483  0  
Tioga  189  1  

Tompkins  230  0  
Ulster  2,028  2  
Warren  300  0  

Washington  255  0  
Wayne  246  1  

Westchester  35,998  24  
Wyoming  112  0  



 

 

Yates  55  0  
  
গতকাি নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর  মি ঘমাট এমস 
দাাঁন়িময়মে 25,170 এ। একটি ঘভৌগনিক নর্শদ র্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্  ঘরনসমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবসম্বডন্স অর্ুযায়ী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Broome  1  
Monroe  1  

Westchester  1  
  

###  
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