
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা পরপর দেম বদম্বর্র জর্ে COVID-19 এর সংক্রমম্বের হার 1 েতাংম্বের বর্ম্বে িম্বল 
ঘ াষো কম্বরম্বের্  

  
গড় সংক্রমম্বের হার জরু্ ঘেম্বক 1 েতাংে িা তার কম রম্বেম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষার 0.71 েতাংে ইবতিােক বেল - সঙ্কট শুরু হওোর ঘেম্বক সিনবর্ম্ন 

দদবর্ক ইবতিােকতার হার  
  

গতকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বে 6 জম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  
  

SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 11 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বজের প্রম্বোজর্ীেতার লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষে 
কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 408 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া ঘেটিোপী 32 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 425,916-ঘত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট গতকোল দশম নদমর্র জর্য 1 
শতোাংমশর কম ইনতবোচক COVID-19 পরীক্ষোর হোর নেল। ইনতবোচক পরীক্ষোর হোর, 0.71 শতোাংশ, 
েো COVID-19 সঙ্কমটর শুরু ঘেমক রোমজযর সবননর্ম্ন। জরু্ মোস ঘেমক গড় সাংক্রমমণর হোর 1 
শতোাংশ বো তোর কম রময়মে। গভর্নর চলমোর্ COVID-19 মহোমোরী চলোকোলীর্ সমময় ঘেমটর 
অগ্রগনত সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বোসীমকও আপমেট কমরনেমলর্। র্তুর্ ঘকমসর সাংখ্যো, পরীক্ষোর শতোাংশ 
েোরো আক্রোন্ত নেল এবাং অর্যোর্য অমর্ক সহোয়ক েোটো পময়ন্ট সব সময় forward.ny.gov-এ পোওয়ো 
েোমব।  
  
"এই মুহূমতন , নর্উ ইয়মকন  সাংক্রমমণর হোর সবমচময় কম, এবাং নর্উ ইয়কন  রোমজযর অঞ্চল এবাং নর্উ 
ইয়কন  শহমরর বমরোগুমলো মলূত সোমঞ্জসযপণূন, তোই সব সাংখ্যোর উপর এটি একটি সুখ্বর, এবাং আনম 
নর্উ ইয়কন বোসীমদর অনভর্ন্দর্ জোর্োই তো করোর জর্য েো মোর্ুষ বমলনেল করো েোমব র্ো," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমোমদর বলো হময়নেল ঘে আমরো সাংক্রমমণর হোর কমোমত পোরমবো র্ো, ঘে আমরো 
আমোমদর হোসপোতোল বযবস্থোর উপর অনতনরক্ত ঘবোঝো চোনপময় ঘদমবো এবাং আমরো তোর ফমল তো 
ঘভমে পরমব, নকন্তু এই অভূতপূবন হুমনকর মুমখ্ একনিত হময় নর্উ ইয়কন বোসীরো ঘসই প্রতযোশোগুনল 

https://forward.ny.gov/


 

 

ভুল প্রমোণ কমরমে। ভনবষযমত, আমোমদর অগ্রগনতমক রক্ষো করমত হমব, েো নর্উ ইয়কন বোসীরো মোস্ক 
পমর, সোমোনজক দরূত্ব বজোয় ঘরমখ্ এবাং তোমদর হোত ধুময় করমত পোমরর্, এবাং স্থোর্ীয় সরকোর 
রোমজযর নর্মদন নশকো বলবত কমর তো করমত পোমর।"  
  
গতকোল ঘেট নলকোর অেনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবাং ঘেট পুনলশ টোস্ক ঘফোসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি এবাং লাং আইলযোমের 861টি প্রনতষ্ঠোর্ পনরদশনর্ 
কমর এবাং 11টি প্রনতষ্ঠোর্ পেনমবক্ষণ কমর েোরো রোমজযর প্রময়োজর্ীয়তোর অর্ুবতী নেমলর্ র্ো। 
গতকোমলর পেনমবনক্ষত লঙ্ঘমর্র কোউনন্ট অর্েুোয়ী নববরণ নর্মচ ঘদওয়ো হল:  
  

• িঙ্কস - 3  
• মোর্হাটর্ - 2  
• কুইন্স - 1  
• েোম্বটর্ আইলোন্ড - 1  
• সাম্ব াক - 4  

  
আজমকর তেয সাংমক্ষমপ নর্মচ তুমল ধরো হমলো:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 534 (+7)  
• সদে ভবতন  হওো ঘরাগী - 57  
• হসবপটাল কাউবিগুবল - 28  
• ICU এর সংখ্ো - 133 (+5)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 64 (+5)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 74,207 (+53)  
• মৃতুে - 6  
• ঘমাট মৃতুে - 25,256  

  
গতকোল নর্উ ইয়কন  ঘেমট অর্ুনষ্ঠত 56,891 জমর্র পরীক্ষোর মমধয মোি 408 জর্ বো 0.71 শতোাংশ 
আক্রোন্ত ঘরোগী নেল। গত নতর্ নদমর্ প্রনতটি অঞ্চমলর পরীক্ষোয় আক্রোমন্তর শতোাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.5%  1.2%  0.3%  

Central New York  0.9%  0.7%  0.2%  
Finger Lakes  0.5%  0.5%  0.5%  
Long Island  0.9%  0.8%  0.6%  
Mid-Hudson  0.7%  0.8%  0.8%  

Mohawk Valley  0.5%  0.3%  0.5%  
New York City  1.0%  0.9%  0.9%  



 

 

North Country  0.2%  0.3%  0.1%  
Southern Tier  0.2%  0.1%  0.5%  

Western New York  1.3%  0.9%  0.5%  
  
এেোড়োও গভর্নর আরও 408 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমস আক্রোন্ত ঘরোগীর সাংখ্যো নর্নিত 
কমরমের্, েোর মোধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রোন্ত ঘরোগীর সবনমমোট সাংখ্যো হমলো 425,916 
জর্। ঘমোট 425,916 জর্ বযনক্ত েোরো ভোইরোমসর জর্য পরীক্ষোয় পনজটিভ ফল লোভ কমরমের্, 
তোমদর ঘভৌগনলক অবস্থোর্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,657  3  
Allegany  80  0  
Broome  1,172  6  

Cattaraugus  171  0  
Cayuga  164  0  

Chautauqua  265  2  
Chemung  190  1  
Chenango  218  0  
Clinton  133  1  
Columbia  552  0  
Cortland  97  0  
Delaware  107  0  
Dutchess  4,700  14  
Erie  9,157  10  
Essex  59  0  
Franklin  54  0  
Fulton  303  0  
Genesee  285  0  
Greene  298  0  
Hamilton  11  0  
Herkimer  284  1  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  

Livingston  178  0  
Madison  421  0  



 

 

Monroe  5,183  18  
Montgomery  188  1  
Nassau  43,955  26  
Niagara  1,532  0  
NYC  230,458  235  
Oneida  2,201  3  

Onondaga  3,680  6  
Ontario  369  1  
Orange  11,256  2  
Orleans  302  1  
Oswego  272  1  
Otsego  118  0  
Putnam  1,463  2  

Rensselaer  795  0  
Rockland  14,011  4  
Saratoga  795  3  

Schenectady  1,121  2  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  0  
Seneca  94  1  

St. Lawrence  263  0  
Steuben  307  1  
Suffolk  44,185  26  
Sullivan  1,493  0  
Tioga  196  1  

Tompkins  238  0  
Ulster  2,098  3  
Warren  312  0  

Washington  261  0  
Wayne  269  0  

Westchester  36,486  33  
Wyoming  118  0  
Yates  59  0  

  



 

 

গতকোল নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কোরমণ 6 জমর্র মৃতুয হময়মে, েোর ফমল ঘমোট এমস 
দোাঁনড়ময়মে 25,256 এ। একটি ঘভৌগনলক নবশদ বযোখ্যোনর্ম্নরূপ, কোউনন্ট অফ ঘরনসমেন্স অর্ুেোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবসম্বেন্স অর্ুর্ােী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Bronx  1  
Erie  1  

Rensselaer  1  
Suffolk  1  

Westchester  1  
  

###  
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