
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
হাসপািাম্বল ভবিন  কম্বম হম্বয়ম্বে 536 - 17 মার্ন  স্টেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
ইর্টিউম্বিের্ কম্বম 62 হম্বয়ম্বে - মধ্ে মার্ন  স্টেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
গিকাম্বলর COVID-19 স্টেম্বের মাত্র 1.05 েিাংে আক্রান্ত বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19 এর কারম্বে 3 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে; োর্া বিিীয় বেম্বর্র জর্ে 

NYC স্টি স্টকার্ মৃিুের সংিাে পাওয়া যায়বর্  
  

SLA এিং স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 29টি প্রবিষ্ঠাম্বর্ রাষ্ট্রীয় প্রম্বয়াজর্ীয়িা লঙ্ঘর্ পযনম্বিক্ষে কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 545 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর - যা স্টেেিোপী 39 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 416,843-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সময়ে স্টেয়ের অগ্রগরি সম্পয়কন  আজ রর্উ 
ইেকন বাসীয়ক আপয়েে কয়রয়ের্। মায়চন র মাঝামারঝ সমে স্টেয়ক হাসপািায়ল ভরিন  এবং ইর্টিউয়বশর্ 
র্িুর্ র্যূ র্িম সংখ্ূাে র্ায়ম, এবং রর্উ ইেকন  রসটিয়ি োর্া রিিীে রিয়র্র মি স্টকার্ মৃিুূর খ্বর 
পাওো যােরর্। র্িুর্ স্টকয়সর সংখ্ূা, পরীক্ষার শিাংশ যারা আক্রান্ত রেল এবং অর্ূার্ূ অয়র্ক 
সহােক োো পয়েন্ট সবসমে forward.ny.gov-এপাওো যায়ব।  
  
"রর্উ ইেকন বাসীরা স্টয কায়রা প্রিূাশার স্টচয়ে ভায়লা করয়ে, রকন্তু আমরা সাবধায়র্ আরে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "স্টিখ্ুর্ সারা স্টিয়শ কী ঘেয়ে, এই বৃরিগুয়লা স্টিখ্ুর্, আমায়ির ভ্রমণ রর্য়িন রশকাে 
অন্তভুন ক্ত স্টেেগুরলর সংখ্ূা স্টিখ্ুর্ এবং স্টময়র্ চলার অভায়বর ঘের্াগুয়লা স্টিখ্রু্। এই সংখ্ূা রর্উ 
ইেকন বাসীয়ির কায়জর ফলাফল- আমরা রর্েমার্বুিী রেলাম এবং আমায়ির রর্েমার্ুবিী োকয়ি 
হয়ব। প্রয়োয়গর স্টক্ষয়ে, স্থার্ীে সরকারয়ক আরও ভায়লা কাজ করয়ি হয়ব। আমরা স্টেয়ের পক্ষ 
স্টেয়ক যোসাধূ স্টচষ্টা কররে।"  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

গিকাল স্টেে রলকার অেররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
রর্উ ইেকন  রসটি এবং লং আইলূায়ের 874টি প্ররিষ্ঠার্ পররিশনর্ কয়র এবং 29 টি প্ররিষ্ঠার্ 
পযনয়বক্ষণ কয়র যা রাষ্ট্রীে প্রয়োজর্ীেিা স্টময়র্ চয়ল র্া। সপ্তাহায়ন্ত, োস্ক স্টফাসন 3,000 এরও স্টবশী 
প্ররিষ্ঠার্ পররিশনর্ কয়র এবং 106টি প্ররিষ্ঠার্ রাষ্ট্রীে প্রয়োজর্ীেিা স্টময়র্ র্া চলা পযনয়বক্ষণ কয়র। 
গিকায়লর পযনয়বরক্ষি লঙ্ঘয়র্র কাউরন্ট অর্যুােী রববরণ রর্য়চ স্টিওো হল:  
  

• িঙ্কস NY 6  
• ব্রুকবলর্ - 3  
• মোর্হাের্ - 6  
• কুইন্স - 8  
• েোম্বের্ আইলোন্ড - 2  
• র্াসাউ - 2  
• সাম্ব াক - 2  

  
আজয়কর িেূ সংয়ক্ষয়প রর্য়চ িুয়ল ধরা হয়লা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 536 (-20)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 58  
• হসবপোল কাউবি - 30  
• ICU এর সংখ্ো - 136 (-7)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 62 (-9)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 73,279 (+57)  
• মৃিুে - 3  
• স্টমাে মৃিুে - 25,172  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে অর্ুরষ্ঠি 51,839 জয়র্র পরীক্ষার ময়ধূ মাে 545 জর্ বা 1.05 শিাংশ 
আক্রান্ত স্টরাগী রেল। গি রির্ রিয়র্ প্ররিটি অঞ্চয়লর পরীক্ষাে আক্রায়ন্তর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  1.1%  1.0%  0.9%  

Central New York  0.7%  0.8%  0.7%  
Finger Lakes  0.9%  0.7%  0.8%  
Long Island  1.1%  1.0%  1.3%  
Mid-Hudson  1.0%  0.8%  0.9%  

Mohawk Valley  1.1%  0.7%  1.0%  
New York City  0.8%  1.0%  1.0%  
North Country  0.2%  0.4%  0.0%  



 

 

Southern Tier  0.8%  0.5%  0.9%  
Western New York  1.1%  0.7%  2.2%  

  
এোড়াও গভর্নর আরও 545 জর্ র্িুর্ র্য়ভল কয়রার্াভাইরায়স আক্রান্ত স্টরাগীর সংখ্ূা রর্রিি 
কয়রয়ের্, যার মাধূয়ম রর্উ ইেকন  স্টেয়ে স্টেেজয়ুড় আক্রান্ত স্টরাগীর সবনয়মাে সংখ্ূা হয়লা 416,843 
জর্। স্টমাে 416,843 জর্ বূরক্ত যারা ভাইরায়সর জর্ূ পরীক্ষাে পরজটিভ ফল লাভ কয়রয়ের্, 
িায়ির স্টভৌগরলক রবশি িেূ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,531  10  
Allegany  75  1  
Broome  1,064  10  

Cattaraugus  162  3  
Cayuga  148  0  

Chautauqua  234  2  
Chemung  163  0  
Chenango  211  0  
Clinton  127  0  
Columbia  523  1  
Cortland  92  0  
Delaware  104  1  
Dutchess  4,543  23  
Erie  8,626  54  
Essex  55  0  
Franklin  50  0  
Fulton  285  2  
Genesee  273  1  
Greene  289  0  
Hamilton  7  0  
Herkimer  246  5  
Jefferson  134  0  
Lewis  35  0  

Livingston  167  0  
Madison  401  1  
Monroe  4790  22  



 

 

Montgomery  160  3  
Nassau  43,380  58  
Niagara  1449  3  
NYC  225,964  241  
Oneida  2,090  3  

Onondaga  3,490  5  
Ontario  351  2  
Orange  11,096  3  
Orleans  295  0  
Oswego  248  2  
Otsego  114  2  
Putnam  1,433  5  

Rensselaer  740  4  
Rockland  13,885  3  
Saratoga  733  1  

Schenectady  1,037  2  
Schoharie  68  0  
Schuyler  22  0  
Seneca  86  0  

St. Lawrence  262  0  
Steuben  292  0  
Suffolk  43,395  50  
Sullivan  1,483  0  
Tioga  190  1  

Tompkins  230  0  
Ulster  2,031  3  
Warren  300  0  

Washington  255  0  
Wayne  247  1  

Westchester  36,014  16  
Wyoming  113  1  
Yates  55  0  

  



 

 

গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে COVID-19 এর কারয়ণ 3 জয়র্র মৃিুূ হয়েয়ে, যার ফয়ল স্টমাে এয়স 
িাাঁরড়য়েয়ে 25,172 এ। একটি স্টভৌগরলক রবশি বূাখ্ূারর্ম্নরূপ, কাউরন্ট অফ স্টররসয়েন্স অর্ুযােী:  
  
কাউবি অ  স্টরবসম্বেন্স অর্ুযায়ী 

মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Broome  1  
Erie  1  

Onondaga  1  
  

###  
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