
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
ICU স্টরাগীম্বের সংখ্ো কম্বম 131 - 16 মার্ন  স্টেম্বক সিনবর্ম্ন  

  
গিকাম্বলর COVID-19 স্টেম্বের 0.78 েিাংে পবিটিভ বেল; যা মহামারী শুরু হওয়ার পর স্টেম্বক 

সিনবর্ম্ন একবেম্বর্র পবিটিভ েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 7 িম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

SLA এিং স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন শুক্রিার এিং েবর্িাম্বর 60টি প্রবিষ্ঠাম্বর্ রাম্বিের 
প্রম্বয়াির্ীয়িার লঙ্ঘর্ পযনম্বিক্ষে কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 515 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর - যা স্টেেিোপী 36 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের ঘের্াসহ স্টমাে আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 420,860-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি 
সম্পমকন  আজ রর্উ ইেকন বাসীমক আপমেে রিমেমের্। র্িুর্ স্টকমসর সংখ্যা, পরীক্ষার শিাংশ যারা 
আক্রান্ত রেল এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক োো পমেন্ট সবসমে forward.ny.gov-এ পাওো যামব।  
  
"সারা স্টিমশ এবং এমর্রক আমামির অ্ঞ্চমল সংক্রমমের হার বরৃি সমেও আমামির দির্রির্ সংখ্যা 
কম এবং রিরিশীল- এবং শুরু হওোর পর স্টেমক আমামির একরিমর্র পরজটিভ হার সবমচমে কম 
রেল। এো একো অ্রবশ্বাসয সাফলয, রর্উ ইেকন বাসীমির কম ার পররশ্রমমর কলযামে অ্রজন ি 
হমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইেমকন র অ্গ্রগরি স্টিখ্ামে স্টয একটি োো চারলি, 
পযনােক্রমম পরু্রাে স্টখ্ালার পিরি কাজ কমর। আমরা প্রেম রির্ স্টেমক িেয অ্র্ুসরে কমররে, 
এবং এখ্র্ আমরা স্টিমশর বারক অ্ংমশর জর্য অ্র্কুরেীে একটি উিাহরে। রকন্তু আমামির সন্তুষ্ট 
হওো উরচি র্ে: প্রমিযমকর মাস্ক পরা এবং সামারজক িরূত্ব পালর্ অ্বযাহি রাখ্া উরচি।"  
  
শুক্রবার এবং শরর্বার স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পরুলশ 
োস্ক স্টফাসন রর্উ ইেকন  রসটি এবং লং আইলযামের 2,294টি প্ররিষ্ঠার্ পররিশনর্ কমর এবং 60টি 

https://forward.ny.gov/


 

 

প্ররিষ্ঠার্ পযনমবক্ষে কমর যা রাষ্ট্রীে প্রমোজর্ীেিা স্টমমর্ চমল র্া। শুক্রবার এবং শরর্বামর 
পযনমবরক্ষি লঙ্ঘমর্র কাউরন্ট অ্র্ুযােী রববরে রর্মচ স্টিওো হল:  
  

• িঙ্কস - 2  
• ব্রুকবলর্ - 2  
• মোর্হাের্ - 22  
• কুইন্স - 26  
• েোম্বের্ আইলোন্ড - 4  
• র্াসাউ - 3  
• সাম্ব াক - 1  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 548 (-25)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 66  
• হসবপোল কাউবি - 30  
• ICU সংখ্ো - 131 (-2)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 66 (+2)  
• স্টমাে বিসর্ািন  - 73,689 (+80)  
• মৃিুে - 7  
• স্টমাে মৃিুে - 25,202  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে জার্ামর্া 65,812 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 515 জর্ বা 0.78 
শিাংশ পরজটিভ স্টরাগী রেল। গি রির্ রিমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামন্তর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.7%  0.9%  0.8%  

Central New York  0.8%  0.8%  0.7%  
Finger Lakes  0.8%  0.8%  0.9%  
Long Island  0.9%  0.9%  0.6%  
Mid-Hudson  0.7%  0.7%  0.6%  

Mohawk Valley  0.9%  0.9%  0.5%  
New York City  1.1%  1.1%  0.9%  
North Country  0.2%  0.2%  0.2%  
Southern Tier  1.2%  1.2%  0.3%  

Western New York  1.7%  1.7%  1.6%  



 

 

  
এোড়াও গভর্নর আরও 515টি র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামসর স্টকস রর্রিি কমরমের্, যা রর্উ 
ইেকন  স্টেমে রাজয বযাপী রর্রিি স্টকমসর সবনমমাে সংখ্যা 420,860 এ রর্মে আমস। স্টমাে 
420,860 জর্ বযরি যারা ভাইরামসর পরীক্ষাে পরজটিভ ফল লাভ কমরমের্, িামির স্টভৌগরলক 
রবশি িেয রর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  স্টমাে আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  2,595  14  
Allegany  79  0  
Broome  1,126  6  
Cattaraugus  165  0  
Cayuga  152  1  
Chautauqua  253  0  
Chemung  171  0  
Chenango  216  1  
Clinton  127  0  
Columbia  540  1  
Cortland  95  0  
Delaware  105  0  
Dutchess  4,607  7  
Erie  8,904  54  
Essex  55  0  
Franklin  54  0  
Fulton  296  1  
Genesee  277  0  
Greene  292  1  
Hamilton  8  0  
Herkimer  274  1  
Jefferson  142  2  
Lewis  41  0  
Livingston  176  0  
Madison  412  0  
Monroe  4,956  34  
Montgomery  176  4  
Nassau  43,655  27  
Niagara  1,498  4  



 

 

NYC  227,832  248  
Oneida  2,146  4  
Onondaga  3,576  11  
Ontario  360  3  
Orange  11,159  3  
Orleans  298  0  
Oswego  253  0  
Otsego  116  0  
Putnam  1,449  2  
Rensselaer  765  4  
Rockland  13,942  6  
Saratoga  757  2  
Schenectady  1,058  0  
Schoharie  69  0  
Schuyler  22  0  
Seneca  89  0  
St. Lawrence  263  0  
Steuben  298  0  
Suffolk  43,786  37  
Sullivan  1,489  1  
Tioga  193  0  
Tompkins  234  0  
Ulster  2,062  5  
Warren  308  0  
Washington  259  2  
Wayne  250  1  
Westchester  36,205  25  
Wyoming  118  2  
Yates  57  1  
  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমে 7 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার ফমল স্টমাে এমস 
িাাঁরড়মেমে 25,202 এ। একটি স্টভৌগরলক রবশি বযাখ্যারর্ম্নরূপ, কাউরন্ট অ্ফ স্টররসমেন্স অ্র্ুযােী:  
  
কাউবি অ  স্টরবসম্বিন্স অর্ুযায়ী 

মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  



 

 

Bronx  2  
Erie  1  

Herkimer  1  
Nassau  1  
Queens  1  

Rensselaer  1  
  

###  
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