
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে টার্া 26তম বিম্বর্র মত COVID-19 আক্রাম্বের হার 1 েতাাংম্বের বর্ম্বে  
   

গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.80 েতাাংে আক্রাে বেল  
  

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

SLA এিাং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ ার্ন 1,144টি প্রবতষ্ঠার্ পবরিেনর্ কম্বর; 3টি প্রবতষ্ঠার্ ঘমম্বর্ েলম্বে র্া িম্বল 
পেনম্বিক্ষণ কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 708 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বর্র  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 39 কাউবিম্বত 

র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্ার্হ ঘমাট আক্রাম্বের র্াংখ্োম্বক 436,218-ঘত বর্ম্বয় আম্বর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে টার্া 26 তম দিমর্র জর্য দর্উ ইয়কন  ঘেমটর COVID-19 
সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর দর্মে দিল। গতকাল, ঘেমট দরম াটন  করা  রীক্ষার 0.80 শতাংশ  দজটিভ দিল। 
র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা, ঘটমে  দজটিভ আসার শতকরা হার এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা  ময়ন্টগুদল সব 
সময় forward.ny.gov-এ  াওয়া োমব।  
  
"COVID-19  রাদজত করার জর্য সকল দর্উ ইয়কন বাসীমির মাস্ক  রা, সামাদজক িরূত্ব বজায় রাখ্া এবং 
হাত ঘ ায়ার জর্য একটি ঘেৌথ অ্ঙ্গীকার প্রময়াজর্, এবং আদম তামির  র্যবাি জার্াই রাষ্ট্রীয় দর্মিন দশকা 
ঘশার্ার জর্য এবং সামাদজক  িমক্ষ  গ্রহমণর জর্য ো আজ আমামির এই খ্ামর্ দর্ময় এমসমি। 1 শতাংমশর 
দর্মে সংক্রমমণর হার দর্ময় টার্া 26 দির্ ঘকার্ ঘিাট কাজ র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "েদিও, সারা 
ঘিমশর ঘকমসর উচ্চ মাত্রা দিগমে ঝমোো় ঘমম র মত, এবং স্থার্ীয় সরকার প্রময়ামগর সামথ অ্ংশীিাদরমত্ব আমামির 
সজাগ থাকমত হমব। আমরা সবাইএর মামঝ একসামথ, আর আমরা একসামথ এটি জয় করমবা- িঢ়ৃ থামকা, 
দর্উ ইয়কন ।"  
  
গতকাল ঘেট দলকার অ্থদরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেট  ুদলশ টাস্ক ঘ াসন (State 
Police Task Force) দর্উ ইয়কন  দসটি এবং লং আইলযামের 1,144টি প্রদতষ্ঠার্  দরিশনর্ কমর এবং ঘিমখ্ ঘে 
3টি প্রদতষ্ঠার্ ঘেমটর দর্মিনশর্া ঘমমর্ েলমি র্া। গতকামলর  েনমবদক্ষত লঙ্ঘমর্র কাউদন্ট অ্র্ুোয়ী দববরণ দর্মে 
ঘিওয়া হল:  
  

• র্াম্ব াক - 3  
  
আজমকর তথয সংমক্ষম  দর্মে তুমল  রা হমলা:  
  

• হার্পাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 445 (+13)  
• র্িে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 84  
• হার্পাতাল কাউবির্মূহ - 31  
• ICU এর র্াংখ্ো - 117 (+8)  
• ইর্টিউম্বিের্ র্হ ICU এর র্াংখ্ো - 61 (+7)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বয়ম্বের্ - 75,203 (+61)  
• মৃতুে - 5  
• ঘমাট মৃতুে - 25,336  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুদষ্ঠত 88,447 জমর্র  রীক্ষার মম য মাত্র 708 জর্ বা 0.80 শতাংশ আক্রাে 
ঘরাগী দিল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষায় আক্রামের শতাংশ দর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘর্ামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.6%  1.3%  0.5%  

Central New York  1.3%  0.9%  0.7%  
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Finger Lakes  0.4%  0.4%  0.2%  
Long Island  1.2%  1.0%  0.8%  
Mid-Hudson  1.3%  0.8%  0.9%  

Mohawk Valley  0.3%  1.9%  0.9%  
New York City  0.9%  0.9%  0.7%  
North Country  0.2%  0.3%  0.6%  
Southern Tier  0.7%  0.7%  0.6%  

Western New York  2.0%  1.6%  1.7%  
  
এিাড়াও গভর্নর আরও 708 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখ্যা দর্দিত কমরমির্, োর 
মা যমম দর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সবনমমাট সংখ্যা হমলা 436,218 জর্। ঘমাট 436,218 জর্ 
বযদি োরা ভাইরামসর  রীক্ষায়  দজটিভ  ললাভ কমরমির্, তামির ঘভৌগদলক অ্বস্থার্ দর্ম্নরূ :  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,791  5  
Allegany  89  0  
Broome  1,315  4  

Cattaraugus  216  10  
Cayuga  180  0  

Chautauqua  428  23  
Chemung  205  0  
Chenango  229  0  
Clinton  151  0  
Columbia  570  1  
Cortland  102  1  
Delaware  120  5  
Dutchess  4,878  10  
Erie  10,017  70  
Essex  135  4  
Franklin  58  0  
Fulton  311  0  
Genesee  297  0  
Greene  310  1  
Hamilton  14  0  
Herkimer  303  5  
Jefferson  150  0  
Lewis  49  0  

Livingston  184  1  
Madison  461  0  
Monroe  5,468  6  

Montgomery  208  1  
Nassau  44,845  84  
Niagara  1,632  6  
NYC  234,806  264  
Oneida  2,283  2  

Onondaga  3,922  10  
Ontario  393  0  
Orange  11,460  15  
Orleans  306  0  
Oswego  307  3  
Otsego  189  10  
Putnam  1,510  5  

Rensselaer  844  3  



 

 

 

Rockland  14,305  34  
Saratoga  852  6  

Schenectady  1,278  7  
Schoharie  70  0  
Schuyler  26  0  
Seneca  100  0  

St. Lawrence  279  4  
Steuben  315  0  
Suffolk  44,940  55  
Sullivan  1,534  4  
Tioga  209  0  

Tompkins  280  10  
Ulster  2,178  2  
Warren  322  0  

Washington  268  0  
Wayne  281  1  

Westchester  37,057  36  
Wyoming  126  0  
Yates  62  0  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃতুয হময়মি, োর  মল ঘমাট এমস িাাঁদড়ময়মি 
25,336 এ। একটি ঘভৌগদলক দবশি বযাখ্যাদর্ম্নরূ , কাউদন্ট অ্  ঘরদসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবর্ম্বেন্স অর্ুোয়ী মৃতুে  

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Broome  1  
Queens  1  

Rensselaer  1  
Suffolk  1  

  
###  
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