
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/4/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে টার্া চার সপ্তাম্বের মম্ব া COVID-19 আক্রাম্বের োর 1 
ে াাংম্বের বর্ম্বচ  

  
গ কাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের 0.92 ে াাংে পবিটিভ বেল  

  
গ কাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 5 িম্বর্র মৃ ুে েম্বয়ম্বে  

  
ঘেট বলকার অথবরটি এিাং ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 1,272 টি প্রব ষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, 

বর্য়মর্ীব র িবেভূ ন  6 টি প্রব ষ্ঠার্ম্বক পেনম্বিক্ষণ কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আরও 864 ির্ কম্বরার্া ভাইরাম্বসর  টর্া বর্বি  কম্বর - ো ঘেটিোপী 47 
কাউবিম্ব  র্ ুর্ আক্রাম্বের  টর্াসে ঘমাট আক্রাম্বের সাংখ্োম্বক 437,971-ঘ  বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে টার্া 26 তম দিমর্র জর্য দর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
COVID-19 সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর দর্মে রময়মে। গতকাল, ঘেমট দরম াটন  করা  রীক্ষার 
0.92 শতাংশ  দজটিভ দেল। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা,  রীক্ষার শতাংশ োরা আক্রান্ত দেল এবং 
অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ডাটা  ময়ন্ট সবসময় forward.ny.gov-এ  াওয়া োমব।  
  
"সারা ঘেট জমু়ে দর্উ ইয়কন বাসীমির কম ার  দরশ্রমমর জর্য ধর্যবাি, দর্উ ইয়কন  এখ্র্ সরাসদর 
োর সপ্তাহ ধমর এক শতাংমশর দর্মে সংক্রমমণর হার দর্ময় ঘগমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আগামী সপ্তামহ দর্উ ইয়কন  দসটির শদ ং মল এবং ঘেটজমু়ে কযাদসমর্া খ্ুলমত সক্ষম হমব, 
ো COVID-19 এর দবরুমে আমামির েুমে আমরকটি মাইলফলক দেদিত করমব। দকন্তু আমরা 
সন্তুষ্ট হমত  াদর র্া - আমামির অ্বশযই আমামির অ্গ্রগদত রক্ষা োদলময় ঘেমত হমব। আমামির 
সবাইমক মাস্ক, সামাদজক িরূত্ব, হাত ঘধায়া এবং সমবনা দর দর্উ ইয়কন  এ শক্ত থাকমত হমব।"  
  
গতকাল ঘেট দলকার অ্থদরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেট  ুদলশ টাস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) দর্উ ইয়কন  দসটি এবং লং আইলযামের 1,272টি প্রদতষ্ঠার্  দরিশনর্ 
কমর এবং ঘিমখ্ ঘে 6টি প্রদতষ্ঠার্ ঘেমটর দর্মিনশর্া ঘমমর্ েলমে র্া। গতকামলর  েনমবদক্ষত লঙ্ঘমর্র 
কাউদন্ট অ্র্ুোয়ী দববরণ দর্মে ঘিওয়া হল:  
  

• ব্রঙ্কস - 1  
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• মোর্োটর্ - 1  
• কুইন্স - 1  
• র্াসাউ - 1  
• সাম্ব াক - 2  

  
আজমকর তথয সংমক্ষম  দর্মে তুমল ধরা হমলা:  
  

  ঘরাগীর োসপা াম্বল ভব ন  েওয়া - 428 (-2)  
 সদে ভব ন  েওয়া ঘরাগী - 69  
  েসবপটাল কাউবি - 33  
 ICU এ ভব ন র সাংখ্ো - 116 (-1)  
 ইিুম্বিের্সে ICU-ঘ  ভব ন র সাংখ্ো - 61 (+0)  
  ঘমাট বিসচািন  - 75,307 (+52)  
  মৃ ুে - 5  
  ঘমাট মৃ ুে - 25,348  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুদষ্ঠত 93,395 জমর্র  রীক্ষার মমধয মাত্র 864 জর্ বা 0.92 
শতাংশ ঘরাগী আক্রান্ত দেল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ দর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃেস্পব িার  
Capital Region  0.5%  0.8%  1.1%  

Central New York  0.7%  0.6%  0.6%  
Finger Lakes  0.2%  0.9%  0.8%  
Long Island  0.8%  1.1%  1.4%  
Mid-Hudson  0.9%  1.2%  1.0%  

Mohawk Valley  0.9%  1.0%  1.5%  
New York City  0.7%  0.8%  0.7%  
North Country  0.6%  1.2%  0.4%  
Southern Tier  0.6%  1.7%  0.8%  

Western New York  1.7%  1.8%  1.6%  
  
এো়োও গভর্নর আরও 864 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা দর্দিত 
কমরমের্, োর মাধযমম দর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমু়ে আক্রান্ত ঘরাগীর সবনমমাট সংখ্যা হমলা 437,971 
জর্। ঘমাট 437,971 জর্ বযদক্ত োরা ভাইরামসর জর্য দর্দিতভামব শর্াক্ত হময়মের্, তামির 
ঘভৌগদলক অ্বস্থার্ দর্ম্নরূ :  
  



 

 

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্ ুর্ আক্রাে  
Albany  2,819  17  
Allegany  90  0  
Broome  1,342  9  
Cattaraugus  223  1  
Cayuga  181  0  
Chautauqua  464  12  
Chemung  206  1  
Chenango  231  1  
Clinton  152  0  
Columbia  574  4  
Cortland  102  0  
Delaware  121  0  
Dutchess  4,902  10  
Erie  10,156  70  
Essex  145  4  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  300  2  
Greene  313  3  
Hamilton  14  0  
Herkimer  306  1  
Jefferson  154  0  
Lewis  49  0  
Livingston  188  1  
Madison  474  7  
Monroe  5,529  27  
Montgomery  212  1  
Nassau  45,008  84  
Niagara  1,638  3  
NYC  235,435  325  
Oneida  2,295  9  
Onondaga  3,947  10  
Ontario  398  2  
Orange  11,487  9  
Orleans  307  1  



 

 

Oswego  314  3  
Otsego  235  26  
Putnam  1,523  5  
Rensselaer  854  6  
Rockland  14,358  24  
Saratoga  868  5  
Schenectady  1,298  8  
Schoharie  71  1  
Schuyler  27  0  
Seneca  102  1  
St. Lawrence  291  4  
Steuben  319  3  
Suffolk  45,102  96  
Sullivan  1,540  3  
Tioga  211  1  
Tompkins  308  5  
Ulster  2,196  6  
Warren  324  1  
Washington  269  1  
Wayne  288  5  
Westchester  37,152  46  
Wyoming  126  0  
Yates  62  0  
  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল মৃতুযর ঘমাট 
সংখ্যা 25,348 জমর্ এমস িাাঁদ়েময়মে। একটি ঘভৌগদলক দবশি বযাখ্যাদর্ম্নরূ , কাউদন্ট অ্ফ ঘরদসমডন্স 
অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবসম্বিন্স অর্ুোয়ী মৃ ুে  

কাউবি  র্ ুর্ মৃ ুে  
Bronx  1  
Kings  1  

Manhattan  2  
Queens  1  
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