
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/5/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
গিকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষাগুবলর মম্বযে 0.80 েিাংে আক্রান্ত বেল; োর্া 29 বেম্বর্র মি 

COVID-19 সংক্রমম্বের হার 1 েিাংম্বের বর্ম্বে রম্বয়ম্বে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 2 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

স্টেে বলকার অথবরটি এিং স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 1,441 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, 
বর্য়মর্ীবির িবহভূিন  14 টি প্রবিষ্ঠার্ম্বক পর্নম্বিক্ষে কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 801 জর্ কম্বরার্া ভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর - র্া স্টেেিোপী 41 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 438,772-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক আপমেে রিমেমের্। র্িুর্ স্টকমসর সংখ্যা, পরীক্ষার শিাংশ যারা আক্রান্ত 
রেল এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক োো পমেন্ট সবসমে forward.ny.gov-এ পাওো যামব।  
  
"রর্উ ইেকন  স্টিমশর সবমচমে খ্ারাপ পরররিরি স্টেমক সবমচমে ভামলা পরররিরিগুরলর একটিমি 
স্টপ ৌঁমেমেেঃ আমামির স্টেমে োর্া 29 রিমর্র মি সংক্রমমের হার এক শিাংমশর রর্মচ রেল," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "সামরগ্রকভামব, আমামির সংখ্যা এখ্মর্া সুখ্বর- আমামির অ্গ্রগরি প্রমাে কমর 
স্টয এই ভাইরাস রবজ্ঞামর্র প্ররি সাডা স্টিে, রাজর্ীরির প্ররি র্ে। রকন্তু আমরা রপরেমে স্টযমি পারর 
র্া। যখ্র্ আমরা এই শ্রম রিবমসর সপ্তাহামন্তর েুটি উিযাপর্ কররে, আমামির সবাইমক আমামির 
মাস্ক পমর, সামারজক িরূত্ব বজাে স্টরমখ্, এবং হাি ধুমে রর্উ ইেমকন র মি িঢ়ৃ োকমি হমব।"  
  
গিকাল স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্ট াসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি এবং লং আইলযামের 1,441টি প্ররিষ্ঠার্ পররিশনর্ 
কমর এবং স্টিমখ্ স্টয 14টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মিনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পযনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরন্ট অ্র্ুযােী রববরে রর্মচ স্টিওো হল:  
  

• ব্রঙ্কস - 2  
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• ব্রুকবলর্ - 1  
• মোর্হাের্ - 4  
• কুইন্স - 5  
• সাম্ব াক - 2  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 425 (-3)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 67  
• কাউবিগুবলম্বি হাসাপািাম্বলর সংখ্ো- 31  
• ICU এর সংখ্ো - 115 (-1)  
• ইিুম্বিের্সহ ইর্ম্বের্বসভ স্টকয়ার ইউবর্ে (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র সংখ্ো - 

61 (+0)  
• স্টমাে বিসোজন  - 75,366 (+59)  
• মৃিুে - 2  
• স্টমাে মৃিুে - 25,350  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে প্রকারশি 99,761 জমর্র পরীক্ষার  লা মলর মমধয মমধয মাত্র 801 জর্ 
বা 0.80 শিাংশ স্টরাগী আক্রান্ত রেল। গি রির্ রিমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামন্তর শিাংশ 
রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুযিার  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  
Capital Region  0.8%  1.1%  0.5%  

Central New York  0.6%  0.6%  0.7%  
Finger Lakes  0.9%  0.8%  0.6%  
Long Island  1.1%  1.4%  1.5%  
Mid-Hudson  1.2%  1.0%  1.1%  

Mohawk Valley  1.0%  1.5%  0.7%  
New York City  0.8%  0.7%  0.7%  
North Country  1.2%  0.4%  0.2%  
Southern Tier  1.7%  0.8%  0.2%  

Western New York  1.8%  1.6%  1.2%  
  
এোডাও গভর্নর আরও 801 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত স্টরাগীর সংখ্যা রর্রিি 
কমরমের্, যার মাধযমম রর্উ ইেকন  স্টেমে স্টেেজমুড আক্রান্ত স্টরাগীর সবনমমাে সংখ্যা হমলা 438,772 



 

 

জর্। স্টমাে 438,772 জর্ বযরি যারা ভাইরামসর জর্য রর্রিিভামব শর্াি হমেমের্, িামির 
স্টভ গরলক অ্বিার্ রর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,823  4  
Allegany  92  2  
Broome  1,350  8  
Cattaraugus  227  4  
Cayuga  182  1  
Chautauqua  471  7  
Chemung  206  0  
Chenango  233  2  
Clinton  152  0  
Columbia  575  1  
Cortland  102  0  
Delaware  123  2  
Dutchess  4,914  12  
Erie  10,212  56  
Essex  147  2  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  300  0  
Greene  313  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  306  0  
Jefferson  154  0  
Lewis  49  0  
Livingston  188  0  
Madison  474  0  
Monroe  5,551  22  
Montgomery  214  2  
Nassau  45,115  107  
Niagara  1,643  5  
NYC  235,714  279  
Oneida  2,298  3  
Onondaga  3,964  17  



 

 

Ontario  401  3  
Orange  11,504  17  
Orleans  310  3  
Oswego  325  11  
Otsego  249  14  
Putnam  1,528  5  
Rensselaer  858  4  
Rockland  14,382  24  
Saratoga  877  9  
Schenectady  1,299  1  
Schoharie  72  1  
Schuyler  27  0  
Seneca  102  0  
St. Lawrence  293  2  
Steuben  319  0  
Suffolk  45,200  98  
Sullivan  1,543  3  
Tioga  211  0  
Tompkins  321  13  
Ulster  2,199  3  
Warren  325  1  
Washington  269  0  
Wayne  288  0  
Westchester  37,205  53  
Wyoming  126  0  
Yates  62  0  
  
  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমে 2 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার  মল মৃিুযর স্টমাে 
সংখ্যা 25,350 জমর্ এমস িাৌঁরডমেমে। একটি স্টভ গরলক রবশি বযাখ্যারর্ম্নরূপ, কাউরন্ট অ্  স্টররসমেন্স 
অ্র্ুযােী:  
  
কাউবি অ  স্টরবসম্বিন্স অর্ুর্ায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Kings  1  
Suffolk  1  
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