
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ররকর্ন  সংখ্েক কম COVID-19 পবিটিভ রেম্বের হার, হাসপাতাম্বল ভবতন  
এিং ICU ররাগীর কথা র াষণা কম্বরম্বের্  

  
সংক্রমম্বণর হার োর্া 15তম বিম্বর্র মত 1 েতাংম্বের বর্ম্বে অিস্থার্ করম্বে— গতকাম্বলর COVID-

19 রেম্বের 0.69 েতাংে পম্বিটিভ বেল— র্তুর্ ররকর্ন  সিনবর্ম্ন সংখ্ো  
  

হাসপাতাম্বল ভবতন  কম্বম হম্বেম্বে 483 -- 16 মােন  রথম্বক এটি সিনবর্ম্ন  
  

ICU ররাগীম্বির সংখ্ো কম্বম 116— 15 মােন  রথম্বক এটি সিনবর্ম্ন  
  

ইবিউম্বিের্ পিূনিতী সিনবর্ম্ন সংখ্ো 56 এর সমার্  
  

গতকাল বর্উ ইেকন  রেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 4 িম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  
  

SLA এিং রেে পবুলে োস্ক র াসন 8 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বিের প্রম্বোির্ীেতার লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ 
কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইেকন  রেম্বে আম্বরা 653 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - র্া রেেিোপী 42 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্াসহ রমাে আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 429,165-রত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ একটি র্তুর্ ররকর্ন -কম COVID-19 রেমের পজজটিভ হোর, 0.69 
শতোাংশ এবাং মহোমোরী শুরু হওযোর পর রেমক সবনজর্ম্ন COVID-19 হোসপোতোমে ভজতন এবাং ICU 
ররোগীর কেো র োষণো কমরমের্। গতকোে হোসপোতোমে ভজতন  483 জর্, যো 16 মোর্ন  রেমক র্তুর্ 
সবনজর্ম্ন সাংখ্যো এবাং ICU রত ভজতন  ররোগীর সাংখ্যো 116 এ রর্মম এমসমে, যো 15 মোর্ন   রেমক র্তুর্ 
সবনজর্ম্ন সাংখ্যো। ইজিউমবশর্ পূবনবতী সবনজর্ম্ন সাংখ্যো 56 এর সমোর্। র্তুর্ রকমসর সাংখ্যো, রেমের 
শতোাংশ যোরো পজজটিভ জেে এবাং অর্যোর্য অমর্ক সহোযক র্োেো পমযি সব সময forward.ny.gov-
এ পোওযো যোমব। 
  
"জর্উ ইযমকন  আমরো শুধু বক্রমরখ্ো রক র্যোপ্টো কজরজর্, আমরো এেো রক উমটো জিমক বোজকময 
জিমযজে- এবাং সাংখ্যো কম েোকমে, যো প্রমোণ করমে রয আমোমির র্োেো র্োজেত পযনোযক্রমম পুর্রোয 
রখ্োেোর প্রজক্রযো কোজ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "গতকোে মোমর্ন র মোঝোমোজঝ সময রেমক 
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আমোমির রেমের পজজটিভ হোর, হোসপোতোমে ভজতন  এবাং আইজসইউ ররোগীর সাংখ্যো সবনজর্ম্ন জেে। এেো 
রিখ্োয রয জর্স্বোস্থ্য রক্ষো এবাং আমোমির অেনর্ীজত পরু্রোয রখ্োেো পরস্পর জবমরোধী র্য যজি তো 
সঠিক উপোময করো হয, এবাং ররকর্ন  উচ্চ রেে মোমর্ই রবজশ পজজটিভ রেে র্য। জর্উ ইযকন বোসীরো 
এই পুর্রুদ্ধোরমক র্োজেত কমরমে এবাং আজম সবোইমক জর্উ ইযমকন র মত িঢ়ৃ েোকোর আহ্বোর্ জোর্োজি- 
মোস্ক পরুর্, সোমোজজক িরূত্ব পোের্ করুর্ এবাং শৃঙ্খেোবদ্ধ েোকুর্। এই বযোপোরেো এখ্মর্ো রশষ 
হযজর্।"  
  
গতকোে রেে জেকোর অেজরটি (State Liquor Authority, SLA) এবাং রেে পুজেশ েোস্ক র োসন 
জর্উ ইযকন  জসটি এবাং োং আইেযোমের 1,553টি প্রজতষ্ঠোর্ পজরিশনর্ কমর এবাং 8টি প্রজতষ্ঠোর্ 
পযনমবক্ষণ কমর যো রোষ্ট্রীয প্রমযোজর্ীযতো রমমর্ র্মে র্ো। গতকোমের পযনমবজক্ষত েঙ্ঘমর্র কোউজি 
অর্ুযোযী জববরণ জর্মর্ রিওযো হে:  
  

• মোর্হাের্ - 6  
• কুইন্স - 1  
• সাম্ব াক - 1  

  
আজমকর তেয সাংমক্ষমপ জর্মর্ তুমে ধরো হমেো:  
  

• ররাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 483 (-7)  
• সিে ভবতন  হওো ররাগী - 75  
• হসবপোল কাউবি - 30  
• ICU সংখ্ো - 116 (-3)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-রত ভবতন র সংখ্ো - 56 (-2)  
• রমাে বর্সোিন  - 74,553 (+68)  
• মৃতুে - 4  
• রমাে মৃতুে - 25,282  

  
গতকোে জর্উ ইযকন  রেমে অর্ুজষ্ঠত 94,849 জমর্র রেমের মমধয মোত্র 653 জর্ বো 0.69 শতোাংশ 
আক্রোন্ত ররোগী জেে। গত জতর্ জিমর্ প্রজতটি অঞ্চমের রেমে আক্রোমন্তর শতোাংশ জর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুধিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
Capital Region  0.6%  0.7%  0.5%  

Central New York  0.3%  0.8%  0.5%  
Finger Lakes  0.4%  0.3%  0.6%  
Long Island  0.8%  0.7%  0.7%  
Mid-Hudson  0.8%  0.9%  0.7%  

Mohawk Valley  0.3%  0.8%  0.4%  
New York City  0.8%  0.7%  0.7%  



 

 

North Country  1.2%  0.2%  0.8%  
Southern Tier  0.6%  0.5%  0.5%  

Western New York  1.0%  1.6%  1.4%  
  
এেোড়োও গভর্নর আরও 653 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরোর্োভোইরোমস আক্রোন্ত ররোগীর সাংখ্যো জর্জিত 
কমরমের্, যোর মোধযমম জর্উ ইযকন  রেমে রেেজমুড় আক্রোন্ত ররোগীর সবনমমোে সাংখ্যো হমেো 429,165 
জর্। রমোে 429,165 জর্ বযজি যোরো ভোইরোসটির রেমে পজজটিভ হমযমের্, তোমির রভৌমগোজেক 
জবশি তেয জর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,693  2  
Allegany  84  0  
Broome  1,227  16  

Cattaraugus  178  4  
Cayuga  166  2  

Chautauqua  287  9  
Chemung  194  1  
Chenango  223  1  
Clinton  141  5  
Columbia  561  0  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,753  19  
Erie  9,413  49  
Essex  98  13  
Franklin  56  0  
Fulton  308  2  
Genesee  290  0  
Greene  305  1  
Hamilton  12  0  
Herkimer  289  0  
Jefferson  144  0  
Lewis  47  0  

Livingston  179  1  
Madison  432  1  
Monroe  5,297  24  

Montgomery  193  0  



 

 

Nassau  44,205  43  
Niagara  1,566  10  
NYC  231,841  267  
Oneida  2,242  9  

Onondaga  3,756  13  
Ontario  378  5  
Orange  11,328  12  
Orleans  304  1  
Oswego  281  2  
Otsego  124  0  
Putnam  1,473  3  

Rensselaer  813  3  
Rockland  14,118  12  
Saratoga  813  5  

Schenectady  1,172  13  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  0  
Seneca  95  0  

St. Lawrence  265  0  
Steuben  309  1  
Suffolk  44,456  56  
Sullivan  1,495  0  
Tioga  204  1  

Tompkins  244  0  
Ulster  2,126  11  
Warren  315  1  

Washington  266  2  
Wayne  275  3  

Westchester  36,651  30  
Wyoming  121  0  
Yates  59  0  

  
গতকোে জর্উ ইযকন  রেমে COVID-19 এর কোরমণ 4 জমর্র মৃতুয হমযমে, যোর  মে রমোে এমস 
িোাঁজড়মযমে 25,282 এ। একটি রভৌগজেক জবশি বযোখ্যোজর্ম্নরূপ, কোউজি অ  ররজসমর্ন্স অর্ুযোযী:  
  
কাউবি অ  ররবসম্বর্ন্স অর্ুর্ােী 

মৃতুে  



 

 

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Montgomery  1  
Nassau  1  
Queens  1  
Suffolk  1  
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