
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/20/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 হাসপাতাম্বল ভবতন  হওয়ার সংখ্ো 
18 মাম্বচন র পর ঘেম্বক সিনবর্ম্ন সংখ্োয় ঘর্ম্বম এম্বসম্বে  

  
গতকাল হাসপাতাম্বল ভবতন  হম্বয়ম্বের্ 518 জর্  

  
টার্া 13তম বিম্বর্ সংক্রমম্বণর হার 1েতাংম্বের বর্ম্বচ-গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.74 েতাংে 

পবজটিভ বেল।  
  

আইবসইউ ঘরাগীম্বির সংখ্ো পিূনিতী সিনবর্ম্ন সংখ্ো 120 এর সমার্-16 মাম্বচন র পর ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 5 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

SLA এিং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 3 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বজের প্রম্বয়াজর্ীয়তার লঙ্ঘর্ পেনম্বিক্ষণ 
কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 601 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 44 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 427,803-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের COVID-19 হাসপাতামে 
ভনতন র সংখ্যা 518-এ ঘর্মম এমসমে- ো 18 মামচন র পর ঘেমক সর্ননর্ম্ন। গতকামের সংক্রমমণর হার 
0.74 শতাংশ, ো োর্া 13তম নিমর্র মমতা 1 শতাংমশর নর্মচ। ঘেমের আইনসইউমত ভনতন  
ঘরাগীমির সংখ্যা কমম পূর্নর্তী সর্ননর্ম্ন সংখ্যা 120 এর সমার্ হময়মে ো 16 মামচন র পর ঘেমক 
সর্ননর্ম্ন। গভর্নর চেমার্ COVID-19 মহামারী চোকােীর্ সমময় ঘেমের অ্গ্রগনত সম্পমকন  নর্উ 
ইয়কন র্াসীমকও আপমেে কমরনেমের্। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা, ঘেমে পনজটিভ আসার শতকরা হার এর্ং 
অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেো পময়ন্টগুনে সর্ সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমর্।  
  
"COVID-19 এর নর্রুমে আমামির ঘেমের অ্র্যাহত েডাইময় সকে নর্উ ইয়কন র্াসীমির কম ার 
পনরশ্রম এর্ং শৃঙ্খোর্ে োকমত হময়মে, এর্ং আমরা ফোফে ঘিখ্মত পানি- হাসপাতামে ভনতন র 
র্তুর্ সর্ননর্ম্ন সংখ্যা, সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর নর্মচ এর্ং আইনসইউ-এর ঘরাগীমির সংখ্যা 
পূর্নর্তী সর্ননর্ম্ন সংখ্যার সমার্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আনম নর্উ ইয়কন র্াসীমির ঘমৌনেক 
দির্নির্ আচরমণর প্রশংসা করমত চাই- সামানজক িরূত্ব র্জায় রাখ্া, হাত ঘ ায়া এর্ং মাস্ক পরা- 
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ো আমামির নর্স্তারমক  ীর করমত, জীর্র্ র্াাঁচামত এর্ং ঘেমের সংক্রমমণর হারমক জানতর সমর্নাচ্চ 
ঘেমক সর্ননর্ম্ন পেনাময় নর্ময় আসার ক্ষমতার মম য একটি নর্শাে পােনকয দতনর কমর। নকন্তু এখ্র্ 
আত্মতুনির সময় র্য়, এর্ং স্থার্ীয় প্রশাসর্মক অ্র্শযই ঘেমের নর্মিন নশকা র্ের্ৎ করমত হমর্ এর্ং 
সারা ঘিমশ এর্ং সারা নর্মে ক্রমাগত সংকমের মুমখ্ নর্উ ইয়কন র্াসীমির সতকন  োকমত হমর্।"  
  
গতকাে ঘেে নেকুযওর অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেে পুনেশ োস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি এর্ং েং আইেযামের 1,230টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এর্ং ঘিমখ্মে ঘে 3টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের র্া যর্া কতাগুনে ঘমমর্ চেমে র্া। গতকামের 
পেনমর্নক্ষত েঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নর্র্রণ নর্মচ ঘিওয়া হে:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• মোর্হাটর্ - 2  

  
আজমকর তেয সংমক্ষমপ নর্মচ তুমে  রা হমো:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 518 (-30)  
• সিে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 62  
• হাসপাতালকাউবিসমূহ - 28  
• ICU এর সংখ্ো - 120 (-11)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 62 (+2)  
• ঘমাটোড়া ঘপম্বয়ম্বের্ - 74,406 (+78)  
• মৃতুে - 5  
• ঘমাট মৃতুে - 25,275  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমে অ্র্ুনষ্ঠত 80,984 জমর্র পরীক্ষার মম য মাত্র 601 জর্ র্া 0.74 
শতাংশ আক্রান্ত ঘরাগী নেে। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  ঘসামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  
Capital Region  0.8%  0.5%  0.6%  

Central New York  0.6%  0.7%  0.3%  
Finger Lakes  0.7%  0.6%  0.4%  
Long Island  1.1%  0.9%  0.8%  
Mid-Hudson  1.3%  0.7%  0.8%  

Mohawk Valley  1.1%  0.4%  0.3%  
New York City  1.1%  0.8%  0.8%  
North Country  0.5%  0.1%  1.2%  
Southern Tier  0.3%  0.6%  0.6%  



 

 

Western New York  0.8%  1.4%  1.0%  
  
এোডাও গভর্নর আরও 601 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মা যমম নর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেজমুড আক্রান্ত ঘরাগীর সর্নমমাে সংখ্যা হমো 427,403 
জর্। ঘমাে 427,403 জর্ র্যনি োরা ভাইরাসটির ঘেমে পনজটিভ হময়মের্, তামির ঘভৌমগানেক 
নর্শি তেয নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,684  9  
Allegany  81  1  
Broome  1,196  7  

Cattaraugus  174  1  
Cayuga  164  0  

Chautauqua  275  3  
Chemung  193  2  
Chenango  219  1  
Clinton  135  1  
Columbia  560  1  
Cortland  98  1  
Delaware  109  1  
Dutchess  4,721  11  
Erie  9,283  42  
Essex  85  22  
Franklin  56  0  
Fulton  305  0  
Genesee  290  1  
Greene  301  1  
Hamilton  12  1  
Herkimer  284  0  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  

Livingston  178  0  
Madison  424  0  
Monroe  5,256  15  

Montgomery  190  1  
Nassau  44,112  49  



 

 

Niagara  1,547  3  
NYC  231,288  273  
Oneida  2,222  4  

Onondaga  3,719  7  
Ontario  373  2  
Orange  11,292  10  
Orleans  303  0  
Oswego  276  2  
Otsego  123  1  
Putnam  1,468  2  

Rensselaer  809  5  
Rockland  14,089  22  
Saratoga  802  2  

Schenectady  1,143  10  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  0  
Seneca  95  0  

St. Lawrence  264  0  
Steuben  307  0  
Suffolk  44,353  48  
Sullivan  1,495  1  
Tioga  203  4  

Tompkins  240  2  
Ulster  2,113  7  
Warren  313  0  

Washington  264  2  
Wayne  270  0  

Westchester  36,586  23  
Wyoming  120  0  
Yates  59  0  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমে ঘমাে এমস 
িাাঁনডময়মে 25,275 এ। একটি ঘভৌগনেক নর্শি র্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্ফ ঘরনসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবসম্বেন্স অর্ুোয়ী 

মৃতুে  



 

 

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Essex  1  

Herkimer  1  
Manhattan  1  
Orange  1  

  
###  
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