
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে টার্া 12 তম বিম্বর্র মত বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 
পবিটিম্বভর হার 1 েতাাংম্বের বর্ম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.78 েতাাংে পবিটিভ বেল  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 6 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
SLA এিাং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ ার্ন 5টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বিের প্রম্বয়াির্ীয়তাগুবলর লঙ্ঘর্ পেনম্বিক্ষণ 

কম্বরম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 631 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বর্র  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 37 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্ার্হ ঘমাট আক্রাম্বের র্াংখ্োম্বক 427,202-ঘত বর্ম্বয় আম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে টার্া 12 তম দিমর্র জর্য দর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
ইদতবাচক পরীক্ষার হার 1 শতাাংমশর দর্মচ দিল। র্তুর্ ঘকমের োংখ্যা, পরীক্ষার শতাাংশ োরা 
আক্রান্ত দিল এবাং অ্র্যার্য অ্মর্ক েহায়ক ডাটা পময়ন্ট েবেময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
" টার্া 12 তম দিমর্র মত আমামির পদজটিভ COVID পরীক্ষার হার এক শতাাংমশর দর্মচ দিল, ো 
একটি িারুণ োংবাি। দর্উ ইয়কন বােীমির কম ার পদরশ্রম এবাং আমামির তথ্য চাদলত, পেনায়ক্রমম 
পুর্রায় ঘখ্ালার পদ্ধদতর কলযামণ আমরা জাদতর েবমচময় খ্ারাপ পদরদিদত ঘথ্মক ঘেরামত ঘপ ৌঁমি 
দগময়দি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ভামলা করদি তার কারণ হমে আমরা স্মাটন  হদে। েদি 
মার্ুমষর আচরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ র্া থ্ামক, তাহমল আমামির একটা েমেযা হমব এবাং আপর্ারা োংখ্যা 
পদরবতন র্ ঘিখ্মত পামবর্। COVID ঘশষ হওয়ার ধার কামিও ঘর্ই। আমামির অ্বশযই আমামির 
অ্গ্রগদতমক রক্ষা করমত হমব, োরা ঘিমশর ক্রমবধনমার্ ঘকে এবাং আমামির রামের মমধয ঘমমর্ 
চলার অ্ভাব ঘথ্মক। আমরা দপদিময় ঘেমত পাদর র্া, এবাং মাস্ক পরা এবাং োমাদজক িরূত্ব বজায় 
রাখ্া অ্বযাহত ঘরমখ্ োংক্রমণ ধীর করা আমামির েবার িাদয়ত্ব, এবাং এলাকাগুমলামক অ্বশযই ঘমমর্ 
চলার র্ীদতমালা প্রময়াগ করমত হমব।"  
  
গতকাল ঘেট দলকার অ্থ্দরটি (State Liquor Authority, SLA) এবাং ঘেট পুদলশ টাস্ক ঘ ােন 
(State Police Task Force) দর্উ ইয়কন  দেটি এবাং লাং আইলযামের 1,077টি প্রদতষ্ঠার্ পদরিশনর্ 
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কমর এবাং 5টি প্রদতষ্ঠার্ পেনমবক্ষণ কমর োরা রামজযর প্রময়াজর্ীয়তার অ্র্ুবতী দিমলর্ র্া। 
গতকামলর পেনমবদক্ষত লঙ্ঘমর্র কাউদন্ট অ্র্েুায়ী দববরণ দর্মচ ঘিওয়া হল:  
  

• ব্রুকবলর্ - 3  
• মোর্হাটর্ - 1  
• কুইন্স - 1  

  
আজমকর তথ্য োংমক্ষমপ দর্মচ তুমল ধরা হমলা:  
  

• ঘরাগী হার্পাতাম্বল ভবতন  - 548 (+11)  
• র্িে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 81  
• হর্বপটাল কাউবি - 30  
• ICU র্াংখ্ো - 131 (+5)  
• ইিুম্বিের্র্হ ICU-ঘত ভবতন র র্াংখ্ো - 60 (+0)  
• ঘমাট বির্োিন  - 74,328 (+70)  
• মৃতুে - 6  
• ঘমাট মৃতুে - 25,270  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুদষ্ঠত 80,425 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 631 জর্ বা 0.78 শতাাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী দিল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতাাংশ দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘর্ামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.3%  0.8%  0.5%  

Central New York  0.2%  0.6%  0.7%  
Finger Lakes  0.5%  0.7%  0.6%  
Long Island  0.6%  1.1%  0.9%  
Mid-Hudson  0.8%  1.3%  0.7%  

Mohawk Valley  0.5%  1.1%  0.4%  
New York City  0.9%  1.1%  0.8%  
North Country  0.1%  0.5%  0.1%  
Southern Tier  0.5%  0.3%  0.6%  

Western New York  0.5%  0.8%  1.4%  
  
এিাড়াও গভর্নর আরও 631টি র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামের ঘকে দর্দিত কমরমির্, ো দর্উ 
ইয়কন  ঘেমট রাজয বযাপী দর্দিত ঘকমের েবনমমাট োংখ্যা 427,202 এ দর্ময় আমে। ঘমাট 427,202 
জর্ বযদি োরা ভাইরামের পরীক্ষায় পদজটিভ  ল লাভ কমরমির্, তামির ঘভ গদলক দবশি তথ্য 
দর্ম্নরূপ:  



 

 

  
কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,675  14  
Allegany  80  0  
Broome  1,189  12  
Cattaraugus  173  1  
Cayuga  164  0  
Chautauqua  272  1  
Chemung  191  1  
Chenango  218  0  
Clinton  134  0  
Columbia  559  1  
Cortland  97  0  
Delaware  108  1  
Dutchess  4,710  6  
Erie  9,241  54  
Essex  63  0  
Franklin  56  1  
Fulton  305  0  
Genesee  289  1  
Greene  300  0  
Hamilton  11  0  
Herkimer  284  0  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  
Livingston  178  0  
Madison  424  1  
Monroe  5,241  28  
Montgomery  189  1  
Nassau  44,063  62  
Niagara  1,544  9  
NYC  231,015  273  
Oneida  2,218  5  
Onondaga  3,712  16  
Ontario  371  0  
Orange  11,282  13  
Orleans  303  1  
Oswego  274  2  
Otsego  122  2  



 

 

Putnam  1,466  3  
Rensselaer  804  3  
Rockland  14,067  14  
Saratoga  800  0  
Schenectady  1,133  3  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  0  
Seneca  95  0  
St. Lawrence  264  1  
Steuben  307  0  
Suffolk  44,305  70  
Sullivan  1,494  1  
Tioga  199  1  
Tompkins  238  0  
Ulster  2,106  6  
Warren  313  0  
Washington  262  0  
Wayne  270  0  
Westchester  36,563  23  
Wyoming  120  0  
Yates  59  0  
  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 6 জমর্র মৃতুয হময়মি, োর  মল ঘমাট এমে 
িাৌঁদড়ময়মি 25,270 এ। একটি ঘভ গদলক দবশি বযাখ্যাদর্ম্নরূপ, কাউদন্ট অ্  ঘরদেমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবর্ম্বিন্স অর্েুায়ী মৃতুে  

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Broome  1  
Erie  1  
Manhattan  1  
Onondaga  1  
Richmond  1  
Westchester  1  
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