
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/6/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে COVID-19 এর কারম্বণ হাসপাতাম্বল ভবতন র সংখ্ো র্তুর্ 
সিনবর্ম্বে কম্বম এম্বসম্বে  

  
হাসপাতাম্বল ভবতন  কম্বম হম্বেম্বে 410 - 16 মার্ন  ঘেম্বক এটি সিনবর্ে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘেম্বের 0.85 েতাংে আক্রান্ত বেল; ো পরপর 30 বির্ 1 েতাংম্বের বর্ম্বর্ 

সংক্রমম্বণর হার  
  

ওবর্েন্টাে ঘকন্দ্রীভূত পরীক্ষম্বণর প্রম্বর্ষ্টার ফলাফল ঘ াষণা করম্বলর্  
  

গতকাল বর্উ ইেকন  রাম্বযে COVID-19-এর কারম্বণ 9 যম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  
  

ঘেে বলকার অম্বোবরটি ও ঘেে পবুলে োস্ক ঘফাসন 1,390 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরিেনর্ কম্বর, তারা ঘিখ্ম্বত 
পার্ ঘে 8 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্েম ঘমম্বর্ র্লবেল র্া  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বে আম্বরা 729 যর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেেিোপী 47 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  ের্াসহ ঘমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 439,501-ঘত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজয COVID-19 এর কারমণ 
হাসপাতামে ভনতন র সংখ্যা 410-এ ঘর্মম এমসমে- ো 16 মামচন র পর ঘেমক এক র্তুর্ সর্ননর্ম্ন। টার্া 
30 নির্ ধমর রামজযর COVID-19 সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশরও কম। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা, ঘটমে 
পনজটিভ আসার শতকরা হার এর্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা পময়ন্টগুনে সর্ সময় 
forward.ny.gov-এ পাওয়া োমর্।  
  
"অ্নভজ্ঞতার নভনিমত আমরা জানর্ ঘে ক্রমর্ধনমার্, ঘেটা দ্বারা চানেত পুর্রায় ঘখ্াো সকে নর্উ 
ইয়কন র্াসীমির স্বাস্থ্য এর্ং নর্রাপিা রক্ষা করার সমর্নািম উপায়। আজ েখ্র্ এই ভাইরাসটি একটি 
জাতীয় সংকট নহমসমর্ অ্র্যাহত রময়মে, এটা সুস্পষ্ট হময়মে ঘে সতকন তা একটি গুণ, ঘকার্ ঘিাষ 
র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামির সংক্রমমণর হার 30 নির্ ধমর 1 শতাংমশর নর্মচ 
রময়মে, এর্ং নর্উ ইয়কন র্াসীরা মাস্ক পমর, সামানজক িরূত্ব র্জায় ঘরমখ্ এর্ং হাত ঘধায়ার মাধযমম 
ঘসই ধারা অ্র্যাহত রাখ্মত আমামির সাহােয করমত পামরর্। আমামির আজমকর পিমক্ষপগুনে 
আগামীকামের সংক্রমমণর হার নর্ধনারণ কমর, তাই শ্রম নির্মসর েুটির সপ্তাহানিক কাে চোকােীর্, 
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আনম সর্াইমক র্ুনিমার্ হমত অ্র্ুমরাধ করনে োমত আগামী সপ্তাহগুমোমত আমরা হঠাৎ র্ৃনি র্া 
ঘিখ্মত পাই।"  
  
ওবর্েন্টার সকল প্রেুবিম্বত িক্ষ (Oneonta SWAT) িম্বলর পরীক্ষম্বণর প্রম্বর্ষ্টা  
  
এোড়াও গভর্নর গত পাাঁচ নির্ ধমর রামজযর পরীক্ষমণর সকে প্রেুনিমত িক্ষ (SWAT) িমের 
ওমেমগা কাউনন্টর ওনর্য়ন্টা শহমর ঘকন্দ্রীভূত পরীক্ষমণর প্রমচষ্টার ফোফে ঘ াষণা করমের্। 15 
নমনর্মট ফোফে প্রিার্ সহ 3 টি সাইমট ঘমাট 1,965টি পরীক্ষা করা হয়। 4. 6 শতাংশ আক্রামির 
হামরর ঘক্ষমে, ঘমাট 91 জর্ আক্রাি র্যনিমক নচনিত করা হময়মে। স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নর্ভামগর সামে 
ঘেৌেভামর্ শর্ািকরণ প্রনক্রয়ার প্রমচষ্টা চেমে। তমর্, পরীক্ষমণর ফোফে ঘিখ্ামে ঘে এই 
সংক্রমণগুনে কমেজ শীক্ষােীমির মমধয চেমার্ নর্স্তামরর সামে সংেুি রময়মে, ঘেখ্ামর্ আক্রাি 91 
জমর্র মমধয 85 জর্ 18-24 র্ের র্য়সী র্যনি। এই র্য়স র্ন্ধর্ীর র্যনিমির জর্য করা 738টি 
পরীক্ষার মমধয, 11.5 শতাংমশর ফোফে ইনতর্াচক হময়মে। 18-24 র্ের র্য়সী র্য় এমর্ 1,227 
জর্ র্যনি োমির পরীক্ষা করা হময়মে, তামির ঘক্ষমে আক্রামির হার নেে 0.48 শতাংশ।  
  
আগামী সপ্তাহগুমোমত ওনর্য়ন্টায় রয্ানপে ঘরসাল্ট ঘটনেং এর অ্র্যাহত প্রাপযতা নর্নিত করমত, 
গভর্নর কুওমমা রামজযর স্বাস্থ্য নর্ভাগমক (State Department of Health) নর্মিনশর্া নিময়মের্ 
আগামী সপ্তামহ স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নর্ভাগমক 4 টি রয্ানপে ঘরসাল্ট ঘটনেং এর ঘমনশর্ র্যর্হামরর জর্য 
ধার নিমত এর্ং প্রনতটি নর্ভাগমক প্রােনমক পরীক্ষার জর্য নকটগুনের প্রিার্ করমত, োমত আগামী 
সপ্তাহগুনেমত 750 টিরও ঘর্নশ অ্নতনরি রয্ানপে ঘটে পনরচাের্া করা োয়। পরীক্ষার ফোফে 15 
নমনর্মটর মমধয প্রিার্ করা হয়, ো শর্ািকরণ প্রমচষ্টা অ্নর্েমে শুরু করা সম্ভর্ কমর। এই 
ঘমনশর্গুনে নর্উ ইয়কন  রাজয স্বাস্থ্য নর্ভামগর (New York State Department of Health) কাে 
ঘেমক ধার নর্ময় নর্তরণ করা হমর্।  
  
এোড়াও গভর্নর ওনর্য়ন্টার র্ানসন্দামির স্মরণ কনরময় ঘির্ ঘে র্তন মামর্ ওনর্য়ন্টা শহমর 5টি 
নর্িযমার্ পরীক্ষা ঘকন্দ্র রময়মে ঘেখ্ামর্ COVID পরীক্ষা করা সময়সূনচ নর্ধনারণ করা ঘেমত পামর। 
সাইটগুমো এখ্ামর্ তানেকাভুি করা হময়মে: https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-
near-you.  
  
গতকাে ঘেট নেকার অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেট পুনেশ টাস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও েং আইেযামের 1,390 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এর্ং ঘিমখ্ ঘে 8 টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমটর নর্মিনশর্া ঘমমর্ চেমে র্া। গতকামের পেনমর্নক্ষত 
েঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নর্র্রণ নর্মচ ঘিওয়া হে:  
  

• িঙ্কস - 1  
• কুইন্স - 2  
• র্াসাউ - 1  
• সাম্বফাক - 4  

https://coronavirus.health.ny.gov/find-test-site-near-you#_blank
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আজমকর তেয সংমক্ষমপ নর্মচ তুমে ধরা হমো:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 410 (-15)  
• সিে ভবতন  হওো ঘরাগী - 53  
• হাসপাতাল কাউবন্টসমূহ - 33  
• ICU এর সংখ্ো - 119 (+4)  
• ইনু্টম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 56 (-5)  
• ঘমাে োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 75,425 (+59)  
• মৃতুে - 9  
• ঘমাে মৃতুে - 25,359  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমট নরমপাটন  করা 85,630 টি পরীক্ষার মমধয 729 টি র্া 0.85 শতাংশ 
আক্রাি পনজটিভ নেে। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় পনজটিভ ফোফমের শতাংশ 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  1.1%  0.5%  0.9%  

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

Mohawk Valley  1.5%  0.7%  0.9%  
New York City  0.7%  0.7%  0.7%  
North Country  0.4%  0.2%  0.2%  
Southern Tier  0.8%  0.2%  0.5%  

Western New York  1.6%  1.2%  2.0%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 729 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রাি ঘরাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাি ঘরাগীর সর্নমমাট সংখ্যা হমো 439,501 
জর্। ঘমাট 439,501 জর্ র্যনি োরা ভাইরামসর পরীক্ষায় পনজটিভ ফে োভ কমরনেমের্, তামির 
ঘভৌগনেক অ্র্স্থ্ার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  ঘমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,831  8  
Allegany  92  0  



 

 

Broome  1,357  7  
Cattaraugus  229  2  
Cayuga  183  1  

Chautauqua  475  4  
Chemung  208  2  
Chenango  235  2  
Clinton  152  0  
Columbia  575  0  
Cortland  103  1  
Delaware  123  0  
Dutchess  4,928  14  
Erie  10,266  54  
Essex  148  1  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  301  1  
Greene  314  1  
Hamilton  14  0  
Herkimer  308  2  
Jefferson  154  0  
Lewis  49  0  

Livingston  189  1  
Madison  474  0  
Monroe  5,572  21  

Montgomery  215  1  
Nassau  45,193  78  
Niagara  1,650  7  
NYC  236,009  295  
Oneida  2,302  4  

Onondaga  3,983  19  
Ontario  405  4  
Orange  11,515  11  
Orleans  314  4  
Oswego  325  0  



 

 

Otsego  268  19  
Putnam  1,531  3  

Rensselaer  859  1  
Rockland  14,396  14  
Saratoga  889  12  

Schenectady  1,310  11  
Schoharie  73  1  
Schuyler  28  1  
Seneca  102  0  

St. Lawrence  296  3  
Steuben  320  1  
Suffolk  45,258  58  
Sullivan  1,543  0  
Tioga  212  1  

Tompkins  332  11  
Ulster  2,201  2  
Warren  326  1  

Washington  270  1  
Wayne  291  3  

Westchester  37,246  41  
Wyoming  126  0  
Yates  62  0  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 9 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমে ঘমাট এমস 
িাাঁনড়ময়মে 25,359 এ। একটি ঘভৌগনেক নর্শি র্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্ফ ঘরনসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  

কাউবন্ট অফ ঘরবসম্বেন্স অর্ুোেী 
মৃতুে  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Broome  1  
Erie  2  
Essex  2  
Kings  2  

Manhattan  1  
Schenectady  1  
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