
 

 

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

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে টার্া 33 তম বিম্বর্র মম্বতা COVID-19 আক্রাম্বের হার 1 
েতাাংম্বের বর্ম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.91 েতাাংে আক্রাে বেল  

  
DFS, COVID-19 ঘটবোংম্বের জর্ে িেে-ভাগাভাবগ এিাং ইর্-ঘর্টওোকন  ঘটবলম্বহলথ বভবজটগুবল 

কমাম্বত 2020 সাম্বলর 9 র্ম্বভের পেনে জরুবর বিবিমালাগুবল প্রসাবরত কম্বর  
  

গতকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 3 জম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  
  

ঘেট বলকার অম্বথাবরটি ও ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ াসন 969 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরিেনর্ কম্বর, তারা ঘিখম্বত 
পার্ ঘে 5 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্েম ঘমম্বর্ েলবেল র্া  

  
বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আম্বরা 576 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রাে বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 38 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বের সাংখোম্বক 441,154-ঘত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে টার্া 33 তম দিমর্ দর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
COVID-19 সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর দর্মে রময়মে। গতকাল, ঘেমট দরম াটন  করা  রীক্ষার 0.91 
শতাংশ  দজটিভ দেল। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা, ঘটমে  দজটিভ আসার শতকরা হার এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা  ময়ন্টগুদল সব সময় forward.ny.gov-এ  াওয়া োমব।  
  
"দর্উ ইয়কন  ঘেমটর সংক্রমমণর হার টার্া 33 দিমর্র জর্য 1 শতাংমশর দর্মে রময়মে, দর্উ 
ইয়কন বাসীমির কৃদতত্ব এবং তারা ো করমে তার জর্য এটি একটি েমৎকার সংবাি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আর এটা অ্র্য ঘেমকামর্া ঘেমটর ঘেময় ঘবদশ  রীক্ষা। আ দর্ েদি আকষনণীয় 
দকেু ঘিখ্মত োর্, তাহমল ঘিখ্ুর্ দবদভন্ন ঘেট কতগুমলা  রীক্ষা করমে। আ দর্ েদি ঘবদশ  রীক্ষা 
র্া কমরর্ তাহমল আ দর্ ঘবদশ আক্রান্ত খ্ুুঁমজ  ামবর্ র্া এবং আক্রামন্তর সংখ্যা কমম োমব। দকন্তু 
এটা দমথ্যা সান্ত্বর্া। েখ্র্ আমরা বদল ঘে আমামির কামে কতজর্ আক্রান্ত আমে, এটা সঠিক কারণ 
আমরা অ্র্যমির ঘেময় ঘবদশ  রীক্ষা করদে।"  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দর্উ ইয়কন  ঘেট দে াটন মমন্ট অ্ব দির্াদিয়াল সাদভন মসস 
(New York State Department of Financial Services) জরুদর রুম  দরিশনর্, ইর্-ঘর্টওয়াকন  
ঘটদলমহলথ্  দরিশনর্, ইর্-ঘর্টওয়াকন  বদহরদবভাগ ঘরাগী সরবরাহকারী অ্দিস  দরিশনর্, ইর্-
ঘর্টওয়াকন  জরুদর েত্ন ঘকন্দ্র  দরিশনর্ এবং ইর্-ঘর্টওয়াকন  লযাবমরটদর ঘটমের ঘক্ষমে জরুদর 
দবদিদর্মষিগুদল বাড়ামর্ার জর্য বযবস্থা দর্ময়মে োমত দর্উ ইয়মকন র স্বাস্থয দবমাকারীমির বযয় 
ভাগাভাদগ কমর কমামর্া োয়, ঘসই সময়  দরিশনর্ বা  রীক্ষার উমেশয হমে COVID-19 দর্ণনয় 
করা এবং 9 র্মভম্বর 2020  েনন্ত মার্দসক স্বাস্থয ও মািকদ্রবয বযবহামরর দবশৃঙ্খলা দেদকৎসাসহ 
ঘেমকামর্া স্বাস্থযমসবা ঘসবার জর্য ইর্-ঘর্টওয়াকন  ঘটদলমহলথ্ সাদভন মসর জর্য খ্রে ভাগাভাদগ কমর 
কমামর্া। এই জরুদর দবদিমালার সম্প্রসারণ দর্দিত কমর ঘে খ্রে ভাগাভাদগ দর্উ ইয়কন বাসীমির 
জর্য COVID-19  রীক্ষা এবং ইর্-ঘর্টওয়াকন  ঘটদলমহলথ্ সাদভন মসর ঘক্ষমে ঘকামর্া বািা র্য়। গভর্নর 
কুওমমা প্রথ্ম ঘেমটর দর্মিন দশকা ঘ াষণা কমরর্ োমত দর্উ ইয়মকন র দবমাকারীরা মােন  মামস  
COVID-19  রীক্ষা এবং ঘটদলমহলথ্ ঘসবার জর্য খ্রে ভাগাভাদগ কমর কমামত  ামর।  
  
গতকাল ঘেট দলকার অ্থ্দরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেট  ুদলশ টাস্ক ঘিাসন 
(State Police Task Force) দর্উ ইয়কন  দসটি ও লং আইলযামের 969 টি প্রদতষ্ঠার্  দরিশনর্ 
কমর এবং ঘিমখ্ ঘে 5 টি প্রদতষ্ঠার্ ঘেমটর দর্মিনশর্া ঘমমর্ েলমে র্া। গতকামলর  েনমবদক্ষত 
লঙ্ঘমর্র কাউদন্ট অ্র্ুোয়ী দববরণ দর্মে ঘিওয়া হল:  
  

• িঙ্কস - 1  
• র্াসাউ - 4  

  
আজমকর তথ্য সংমক্ষম  দর্মে তুমল িরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 463 (+18)  
• সিে ভবতন  হওো ঘরাগী - 53  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 34  
• ICU এর সাংখো - 121 (+7)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সাংখো - 59 (+7)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 75,539 (+36)  
• মৃতুে - 3  
• ঘমাট মৃতুে - 25,370  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুদষ্ঠত 63,230 জমর্র ঘটমের মমিয মাে 576 জর্ বা 0.91 শতাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী দেল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অ্ঞ্চমলর ঘটমে আক্রামন্তর শতাংশ দর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.5%  1.3%  0.7%  

Central New York  1.1%  0.6%  0.8%  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-directive-requiring-new-york-insurers-waive-cost-sharing
https://www.governor.ny.gov/news/during-coronavirus-briefing-governor-cuomo-announces-department-financial-services-will-require


 

 

Finger Lakes  0.7%  0.9%  0.6%  
Long Island  1.0%  1.5%  1.8%  
Mid-Hudson  1.2%  1.5%  1.3%  

Mohawk Valley  1.1%  0.5%  0.5%  
New York City  0.8%  0.9%  0.7%  
North Country  0.3%  0.0%  0.8%  
Southern Tier  0.4%  0.5%  0.3%  

Western New York  1.9%  1.0%  1.5%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 576 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা দর্দিত 
কমরমের্, োর মািযমম দর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সবনমমাট সংখ্যা হমলা 441,154 
জর্। ঘমাট 441,154 জর্ বযদি োরা ভাইরামস দর্দিতভামব আক্রান্ত শর্াি হময়মের্, তামির 
ঘভৌগদলক অ্বস্থার্ দর্ম্নরূ :  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,846  6  
Allegany  92  0  
Broome  1,378  4  

Cattaraugus  234  1  
Cayuga  185  1  

Chautauqua  478  1  
Chemung  214  3  
Chenango  240  1  
Clinton  152  0  
Columbia  576  0  
Cortland  103  0  
Delaware  125  0  
Dutchess  4,956  12  
Erie  10,394  48  
Essex  149  0  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  304  1  
Greene  316  0  
Hamilton  14  0  



 

 

Herkimer  308  0  
Jefferson  156  0  
Lewis  50  1  

Livingston  190  1  
Madison  475  0  
Monroe  5,615  13  

Montgomery  215  0  
Nassau  45,372  78  
Niagara  1,663  4  
NYC  236,647  213  
Oneida  2,316  7  

Onondaga  4,012  10  
Ontario  421  8  
Orange  11,552  17  
Orleans  317  0  
Oswego  331  0  
Otsego  291  3  
Putnam  1,541  2  

Rensselaer  866  1  
Rockland  14,459  20  
Saratoga  911  11  

Schenectady  1,324  2  
Schoharie  73  0  
Schuyler  29  0  
Seneca  102  0  

St. Lawrence  301  4  
Steuben  325  2  
Suffolk  45,411  55  
Sullivan  1,544  0  
Tioga  217  1  

Tompkins  346  2  
Ulster  2,203  0  
Warren  331  0  

Washington  272  1  



 

 

Wayne  297  1  
Westchester  37,355  41  
Wyoming  127  0  
Yates  62  0  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর িমল ঘমাট এমস 
িাুঁদড়ময়মে 25,370 জমর্। একটি ঘভৌগদলক দবশি বযাখ্যা দর্ম্নরূ , কাউদন্ট অ্ব ঘরদসমেি অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অি ঘরবসম্বেন্স অর্ুোেী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Dutchess  1  
Erie  1  
Kings  1  

  
  

###  
  
 

অ্দতদরি তথ্য ঘ মত ঘিখ্ুর্ www.governor.ny.gov 
দর্উইয়কন  ঘেট | এদিদকউটিভ ঘেম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=71b498af-2d8c3e12-71b6619a-000babd9fa3f-2ce8d3f5134ff13f&q=1&e=1be1ee63-13bf-4d84-a7bf-37e90b7dd280&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES1416BF5448F87259852585DE006305DE00000000000000000000000000000000

