
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযে আয পর্নন্ত 7 বমবলয়র্ COVID-19 পরীক্ষা পবরচাবলত হওয়ার 
কথা ঘ াষণা কম্বরম্বের্  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘেম্বের 0.78 েতাাংে পবযটিভ বেল — োর্া 9িম বির্, ঘর্ পবযটিম্বভর 

েতাাংে 1েতাাংম্বের কম বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 6 যম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

SLA এিাং ঘেে পবুলে োস্ক ঘ ার্ন 33টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বযের প্রম্বয়াযর্ীয়তাগুবলর লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ 
কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 607 যর্ কম্বরার্াভাইরাম্বর্র  ের্া বর্বিত কম্বর - র্া ঘেেিোপী 35 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্ার্হ ঘমাে আক্রাম্বন্তর র্াংখ্োম্বক 425,508-ঘত বর্ম্বয় আম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজয COVID-19 এর জর্য 7 
নমনিয়র্ ডায়াগর্নিক পরীক্ষা করা হময়মে এবং গতকাি ইনতবাচক ঘকমের েংখ্যা — 0.78 শতাংশ 
নেি — ো পরপর র্য়নির্ 1শতাংমশর নর্মচ নেি।  
  
"আমামির েংখ্যা নর্উ ইয়কন বােীমির কম ার পনরশ্রমমর প্রনতফির্ ঘিখ্ায়, এবং োরা ঘিমশর অ্র্যার্য 
রাজয ঘেমর্ এই ঘকেগুনি ঘবমে ও ার  টর্া ঘিখ্মত পায়, তখ্র্ আমামির েংখ্যা স্থায়ীভামব কম 
থামক। এক েপ্তামহরও ঘবনশ েময় ধমর, আমরা আমামির ইনতবাচকতার হার 1 শতাংমশর নর্মচ 
থাকমত ঘিমখ্নে, এবং আজ পেনন্ত নর্উ ইয়কন  7 নমনিয়র্ পরীক্ষা কমরমে - এগুমিা অ্োধারণ অ্জন র্ 
োর জর্য নর্উ ইয়কন বােীমির গনবনত হওয়া উনচত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়কন  ঘিট 
প্রিশনর্ করমে ঘে নবজ্ঞার্ এবং উপাত্ত দ্বারা পনরচানিত একটি প্রনতনিয়া - রাজর্ীনত বা মতামত 
র্য়- এই ভাইরাে ঘমাকামবিার একমাত্র কােনকর উপায়। নকন্তু, আমামির আত্মতুষ্ট হওয়া এবং 
নপনেময় োওয়ার ঝুুঁ নক ঘর্ওয়া উনচত র্য় — েবাইমক মমর্ রাখ্মত হমব তামির মাস্ক পরমত, 
োমানজক িরূত্ব বজায় রাখ্মত, নর্য়নমত হাত ধুমত এবং নর্উ ইয়কন  টাফ থাকমত।"  
  
গতকাি ঘিট নিকার অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘিট পুনিশ টাস্ক ঘফােন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নেটি এবং িং আইিযামের 1,170টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 



 

 

কমর এবং 33টি প্রনতষ্ঠার্ পেনমবক্ষণ কমর োরা রামজযর প্রময়াজর্ীয়তার অ্র্ুবতী নেমির্ র্া। 
গতকামির পেনমবনক্ষত িঙ্ঘমর্র কাউনি অ্র্েুায়ী নববরণ নর্মচ ঘিওয়া হি:  
  

• িঙ্কর্ - 5  
• ব্রুকবলর্ - 8  
• মোর্হাের্ - 9  
• কুইন্স - 3  
• র্ার্াউ - 8  

  
আজমকর তথয েংমক্ষমপ নর্মচ তুমি ধরা হমিা:  
  

• ঘরাগী হার্পাতাম্বল ভবতন  - 527 (+4)  
• র্িে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 79  
• হর্বপোল কাউবি - 30  
• ICU র্াংখ্ো - 128 (+8)  
• ইিুম্বিের্র্হ ICU-ঘত ভবতন র র্াংখ্ো - 59 (+1)  
• ঘমাে বির্চাযন  - 74,154 (+73)  
• মৃতুে - 6  
• ঘমাে মৃতুে - 25,250  

  
গতকাি নর্উ ইয়কন  ঘিমট জার্ামর্া 77,692 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 607 জর্ বা 0.78 
শতাংশ পনজটিভ ঘরাগী নেি। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষায় আিামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.6%  0.5%  1.2%  

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

Mohawk Valley  0.6%  0.5%  0.3%  
New York City  0.9%  1.0%  0.9%  
North Country  0.3%  0.2%  0.3%  
Southern Tier  0.6%  0.2%  0.1%  

Western New York  0.7%  1.3%  0.9%  
  



 

 

এোোও গভর্নর আরও 607টি র্তুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামের ঘকে নর্নিত কমরমের্, ো নর্উ 
ইয়কন  ঘিমট রাজয বযাপী নর্নিত ঘকমের েবনমমাট েংখ্যা 425,508 এ নর্ময় আমে। ঘমাট 425,508 
জর্ বযনি োরা ভাইরামের জর্য পরীক্ষায় পনজটিভ ফি িাভ কমরমের্, তামির ঘভৌগনিক অ্বস্থার্ 
নর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  ঘমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,654  11  
Allegany  80  0  
Broome  1,166  1  
Cattaraugus  171  1  
Cayuga  164  1  
Chautauqua  263  0  
Chemung  189  1  
Chenango  218  0  
Clinton  132  1  
Columbia  552  1  
Cortland  97  0  
Delaware  107  0  
Dutchess  4,686  18  
Erie  9,147  33  
Essex  59  0  
Franklin  54  0  
Fulton  303  0  
Genesee  285  1  
Greene  298  1  
Hamilton  11  3  
Herkimer  283  1  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  
Livingston  178  0  
Madison  421  0  
Monroe  5,165  22  
Montgomery  187  3  
Nassau  43,929  38  
Niagara  1,532  3  
NYC  230,223  307  



 

 

Oneida  2,198  3  
Onondaga  3,674  11  
Ontario  368  1  
Orange  11,254  25  
Orleans  301  1  
Oswego  271  0  
Otsego  118  0  
Putnam  1,461  2  
Rensselaer  795  6  
Rockland  14,007  10  
Saratoga  792  9  
Schenectady  1,119  18  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  0  
Seneca  93  0  
St. Lawrence  263  0  
Steuben  306  0  
Suffolk  44,159  50  
Sullivan  1,493  0  
Tioga  195  0  
Tompkins  238  0  
Ulster  2,095  6  
Warren  312  0  
Washington  261  0  
Wayne  269  0  
Westchester  36,453  18  
Wyoming  118  0  
Yates  59  0  
  
গতকাি নর্উ ইয়কন  ঘিমট COVID-19 এর কারমণ 6 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমি ঘমাট এমে 
িাুঁনেময়মে 25,250 এ। একটি ঘভৌগনিক নবশি বযাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনি অ্ফ ঘরনেমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবর্ম্বিন্স অর্ুর্ায়ী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  

Erie  1  



 

 

Kings  1  
Manhattan  2  
Ontario  1  
Rensselaer  1  
  

###  
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