
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে সংক্রমম্বণর হার এক েতাংম্বের বর্ম্বে ঘর্ম্বম এম্বসম্বে  
  

গতকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষাগুবলর 0.87 েতাংম্বের ফল ইবতিােক বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 4 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

ঘেে বলকার অম্ব াবরটি ও ঘেে পবুলে োস্ক ঘফাসন 1,057 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর; তারা ঘদখম্বত 
পার্ ঘে 1 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম ঘমম্বর্ েলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 652টি কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেেিোপী 41টি 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্াসহ ঘমাে আক্রাম্বের সংখোম্বক 446,366-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রামজয সংক্রমমণর হার আবার এক 
শতাংমশর নর্মে, 0.87 শতাংমশ ঘর্মম এমসমে। র্তুর্ আক্রামের সংখ্যা, ঘেমে পনজটিভ ফে োভ 
করার শতকরা হার এবং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেো পময়ন্টগুনে সব সময় forward.ny.gov-এ 
পাওয়া োয়।  
  
"আমামের সংখ্যা এখ্মর্া বরাবমরর মমতা কম, োর জর্য নর্উ ইয়কন বাসীমের কম ার পনরশ্রমমক 
ধর্যবাে, োরা এই উপেমে এনগময় এমসমের্ এবং ঘশষ পেনে বক্রমরখ্ামক সমতে করমত সফে 
হময়মের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা নরময়ে োইম তমযযর উপর নভনি কমর আমামের 
পুর্রায় ঘখ্াোর গণর্া করনে, এবং আমরা নবজ্ঞার্ এবং তমযযর উপর নভনি কমর নসদ্ধাে নর্মত 
যাকব, কারণ এই নবষয়টি এখ্র্ও ঘশষ হয়নর্। আমামের সংক্রমমণর হার 0.87-এ ঘর্মম আসা 
আমামের জর্য একটি োরুণ খ্বর - আমরা আমামের সংক্রমমণর হার কখ্র্ই এক শতাংমশর ঘবনশ 
ঘেখ্মত োই র্া। ত্রুটির জর্য ঘকার্ স্থার্ ঘর্ই: এর জর্য আমামের সকমের মাস্ক পমর যাকা, হাত 
ঘধায়া এবং সামানজক েরূত্ব বজায় রাখ্া প্রময়াজর্ীয়।"  
  
গতকাে ঘেে নেকার অ্যনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেে পুনেশ োস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও েং আইেযামের 1,057 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরেশনর্ 
কমর এবং ঘেমখ্ ঘে 1 টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের নর্মেনশর্া ঘমমর্ েেমে র্া। গতকামের পেনমবনেত 
েঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নববরণ নর্মে ঘেওয়া হমো:  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

• মোর্হাের্ - 1  
  
আজমকর তযয সংমেমপ নর্মে তুমে ধরা হমো:  
  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 483 (+2)  
• সদে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 69  
• কাউবিগুবলম্বত হাসাপাতাম্বলর সংখো- 35  
• ICU এর সংখো - 138 (-6)  
• ইিুম্বিের্সহ ইর্ম্বের্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ে (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র সংখো - 

67 (+7)  
• ঘমাে বিসোজন  - 75,903 (+56)  
• মৃতুে - 4  
• ঘমাে মৃতুে - 25,410  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমে জার্ামর্া 75,087 টি পরীোর মমধয মাত্র 652 টি বা 0.87 শতাংশ 
পনজটিভ ঘরাগী নেে। গত নতর্ নেমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমের পরীোয় আক্রামের শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  ঘসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.4%  0.8%  0.7%  

Central New York  1.4%  1.7%  1.1%  
Finger Lakes  0.8%  0.7%  0.5%  
Long Island  0.9%  1.2%  1.3%  
Mid-Hudson  1.6%  1.2%  1.4%  

Mohawk Valley  0.4%  1.0%  0.3%  
New York City  1.0%  1.1%  0.8%  
North Country  0.5%  0.3%  0.3%  
Southern Tier  0.1%  0.4%  0.2%  

Western New York  1.2%  1.4%  1.1%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 652 টি র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামসর ঘকস নর্নিত কমরমের্, ো নর্উ 
ইয়কন  ঘেমে রাজযবযাপী নর্নিত ঘকমসর সবনমমাে সংখ্যা 446,366 এ নর্ময় আমস। ঘমাে 446,366 
জর্ বযনি োরা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামব শর্াি হময়মের্, তামের ঘভৌগনেক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,948  12  
Allegany  94  0  
Broome  1,428  5  

Cattaraugus  245  3  



 

 

Cayuga  193  2  
Chautauqua  527  4  
Chemung  275  6  
Chenango  245  0  
Clinton  154  0  
Columbia  577  0  
Cortland  137  0  
Delaware  129  1  
Dutchess  5,014  8  
Erie  10,752  36  
Essex  154  1  
Franklin  63  0  
Fulton  325  1  
Genesee  307  0  
Greene  318  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  314  1  
Jefferson  158  0  
Lewis  50  0  

Livingston  197  1  
Madison  480  0  
Monroe  5,809  16  

Montgomery  218  0  
Nassau  45,906  66  
Niagara  1,694  1  
NYC  238,625  252  
Oneida  2,359  3  

Onondaga  4,133  19  
Ontario  449  5  
Orange  11,711  35  
Orleans  322  0  
Oswego  409  7  
Otsego  318  2  
Putnam  1,565  1  

Rensselaer  887  3  
Rockland  14,660  43  
Saratoga  970  5  

Schenectady  1,362  4  



 

 

Schoharie  83  0  
Schuyler  33  0  
Seneca  104  0  

St. Lawrence  310  2  
Steuben  334  3  
Suffolk  45,843  58  
Sullivan  1,561  2  
Tioga  221  0  

Tompkins  386  2  
Ulster  2,229  4  
Warren  351  3  

Washington  286  2  
Wayne  304  0  

Westchester  37,634  33  
Wyoming  130  0  
Yates  62  0  

  
গতকাে নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 4 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমে ঘমাে এমস 
োাঁনড়ময়মে 25,410 জমর্। বসবামসর কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগনেক নবশে বযাখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Dutchess  1  
Kings  1  
Queens  1  

Westchester  1  
  

###  
  
  
  
  
  

 
অ্নতনরি তযয ঘপমত ঘেখ্ুর্ www.governor.ny.gov 

নর্উ ইয়কন  ঘেে | এনিনকউটিভ 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=cca341ea-909be688-cca1b8df-000babd9f75c-4361f17cf541b29b&q=1&e=9a28e5b0-470b-45eb-a127-5a4820513736&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6BFB7CC1F14CC0F7852585E50051BACF00000000000000000000000000000000

