
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন  বরম্ব ার্ন  করা COVID-19  রীক্ষাগুবলর সিনাবিক সংখ্োর র্তুর্ ররকর্ন  র াষণা 
কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ 110,444-টি  রীক্ষার ফলাফল বরম্ব ার্ন  করা হম্বয়বেল  

  
গতকাম্বলর COVID-19  রীক্ষাগুবলর 0.89 েতাংম্বের ফলাফল  বিটিভ বেল  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 2 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
রের্ বলকার অম্ব াবরটি ও রের্  বুলে র্াস্ক রফাসন 1,434 টি প্রবতষ্ঠার্  বরদেনর্ কম্বর, তারা রদখ্ম্বত 

 ার্ রে 6 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম রমম্বর্ চলবেল র্া  
  

বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ আরও 986 িম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস আক্রাম্বের  র্র্া বর্বিত কম্বর - ো 
রের্িো ী 49 কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  র্র্াসহ রমার্ আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 449,038-রত বর্ম্বয় 

আম্বস  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ সম্নাচ্চ ররকর্ন  সংখ্যক COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল 
র াষণা কমরমের্—110,444—যা গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে নরমপােন  করা হময়মে। গতকাল, নর্উ 
ইয়কন  রেমে নরমপােন  করা পরীক্ষার ফলাফমলর 0.89 শতাংশ পনজটিভ নেল। র্তুর্ রকমসর সংখ্যা, 
রেমের শতাংশ যারা পনজটিভ নেল এ্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক র্াো পময়ন্ট স্ 
সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া যাম্। 
  
"কময়ক মাস আমগ যখ্র্ আমরা প্রথম এই যাত্রা শুরু কমরনেলাম, আমামের প্রনতনের্ কময়কশত 
পরীক্ষা করার ক্ষমতা নেল- আমরা এখ্র্ একটি র্তুর্ ররকমর্ন  রপ ৌঁমেনে রযখ্ামর্ রেমে একনেমর্ 
110,000 এর ও র্শী পরীক্ষা নরমপােন  করা হময়মে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "অ্র্যার্য রামজযর 
তুলর্ায় র্নশ পরীক্ষা করা সমেও আমামের সংক্রমমণর হার এক শতাংমশর নর্মে রময় রগমে। নকন্তু 
এই মহামারী এখ্মর্া রশষ হয়নর্। আমামের অ্্শযই আমামের অ্গ্রগনত রক্ষা করমত হম্, এ্ং এো 
করমত আমামের কম ার পনরশ্রম অ্্যাহত রাখ্মত আমামের স্ার অ্ংশগ্রহমণর প্রময়াজর্ হম্। 
স্াইমক হাত ধুমত হম্, মাস্ক পরমত হম্, সামানজক েরূত্ব ্জায় রাখ্মত হম্ এ্ং সম্নাপনর নর্উ 
ইয়কন  োফ থাকমত হম্।"  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

গতকাল রেে নলকার অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এ্ং রেে পুনলশ োস্ক রফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও লং আইলযামের 1,434 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরেশনর্ 
কমর এ্ং রেমখ্ রয 6 টি প্রনতষ্ঠার্ রেমের নর্মেনশর্া রমমর্ েলমে র্া। গতকামলর পযনম্নক্ষত 
লঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুযায়ী ন্শে ন্্রণ নর্মে রেওয়া হমলা:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• সাম্বফাক - 5  

  
আজমকর তথয সংমক্ষমপ নর্মে তুমল ধরা হমলা:  
  

• হাস াতাম্বল ররাগী ভবতন  - 467 (-11)  
• সদে ভবতন  হওয়া ররাগী - 61  
• কাউবিগুবলম্বত হাসা াতাম্বলর সংখ্ো- 31  
• ICU এর সংখ্ো - 144 (+3)  
• ইিুম্বিের্সহ ইর্ম্বর্র্বসভ রকয়ার ইউবর্র্ (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র সংখ্ো - 

60 (-2)  
• রমার্ বর্সচািন  - 76,101 (+65)  
• মৃতুে - 2  
• রমার্ মৃতুে - 25,425  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে নরমপােন  করা 110,444 জমর্র পরীক্ষার ফলাফমলর মমধয মমধয মাত্র 986 
জর্ ্া 0.89 শতাংশ ররাগী পনজটিভ নেল। গত নতর্ নেমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামের 
শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুিিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
Capital Region  1.0%  0.5%  0.8%  

Central New York  1.2%  1.6%  0.5%  
Finger Lakes  0.6%  0.4%  0.5%  
Long Island  1.1%  0.9%  1.0%  
Mid-Hudson  1.4%  1.4%  1.2%  

Mohawk Valley  0.6%  0.4%  0.4%  
New York City  1.0%  0.9%  1.1%  
North Country  0.2%  0.4%  0.3%  
Southern Tier  0.4%  0.4%  0.4%  

Western New York  1.5%  1.2%  0.9%  
  



 

 

এোড়াও গভর্নর আরও 986 টি র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামসর রকস নর্নিত কমরমের্, যা নর্উ 
ইয়কন  রেমে রাজয্যাপী নর্নিত রকমসর স্নমমাে সংখ্যা 449,038 এ নর্ময় আমস। রমাে 449,038 
জর্ ্যনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভাম্ শর্াি হময়মের্, তামের রভ গনলক অ্্স্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমার্ আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  3,006  27  
Allegany  96  1  
Broome  1,459  9  

Cattaraugus  253  4  
Cayuga  196  1  

Chautauqua  536  1  
Chemung  322  17  
Chenango  248  0  
Clinton  154  0  
Columbia  580  0  
Cortland  155  5  
Delaware  130  1  
Dutchess  5,053  3  
Erie  10,917  44  
Essex  158  1  
Franklin  64  0  
Fulton  332  1  
Genesee  314  5  
Greene  319  0  
Hamilton  15  1  
Herkimer  319  1  
Jefferson  161  1  
Lewis  50  0  

Livingston  201  0  
Madison  486  2  
Monroe  5,876  19  

Montgomery  223  4  
Nassau  46,154  102  
Niagara  1,714  7  
NYC  239,798  492  



 

 

Oneida  2,373  4  
Onondaga  4,201  16  
Ontario  456  2  
Orange  11,790  30  
Orleans  323  1  
Oswego  424  6  
Otsego  325  1  
Putnam  1,573  4  

Rensselaer  896  1  
Rockland  14,801  54  
Saratoga  990  5  

Schenectady  1,377  3  
Schoharie  83  0  
Schuyler  37  0  
Seneca  105  0  

St. Lawrence  315  1  
Steuben  344  2  
Suffolk  46,010  54  
Sullivan  1,570  2  
Tioga  222  0  

Tompkins  394  4  
Ulster  2,239  4  
Warren  356  2  

Washington  287  0  
Wayne  309  3  

Westchester  37,755  37  
Wyoming  132  1  
Yates  62  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মৃতুয হময়মে, যার ফমল রমাে এমস 
োৌঁনড়ময়মে 25,425 জমর্। ্স্ামসর কাউনন্ট অ্র্ুযায়ী একটি রভ গনলক ন্শে ্যাখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  



 

 

Erie  1  
Queens  1  

  
###  
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