
 

 

 
 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্নর কুওম্বমা ক্লাস্টার বিপ ককাম্বের কেম্বে সাম্প্রবিক িৃবি কমাকাম্বিলা করার ির্ে র  ্ যাবপে 
করিাল্ট কেবস্টিং কমবের্ কমািাম্ব়ের্ কম্বরম্বে  

  
গিকাম্বলর COVID-19 কেম্বস্টর মাে 1.5 েিািংে আক্রান্ত বেল  

  
NYS-এর 10টি বিপ ককাে - কযখাম্বর্ NYS ির্সিংখোর 3 েিািংে িাস কম্বর - পবিটিভ পরীোর 

27 েিািংম্বের অিংেীদার  
  

রািে 200 র  ্ যাবপে করিাল্ট কেবস্টিং কমবের্ এিিং বকে ককম্বসর সিংখো িৃবিপ্রাপ্ত বিপ 
ককােগুবলম্বি কমািাম্ব়ের্ করম্বে  

  
হাসপািাম্বল ভবিন  এিিং ইর্টিউম্বিের্ সমিল আম্বে; আইবসইউ করাগীর সিংখো কম্বম কগম্বে  

 
কস্টে বলকার অম্ব াবরটি ও কস্টে পবুলে োস্ক ক াসন 988 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, িারা কদখম্বি 

পার্ কয 5 টি প্রবিষ্ঠার্ বর়্েম কমম্বর্ চলবেল র্া  
  

বর্উ ই়েকন  কস্টম্বে আম্বরা 834 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর - যা কস্টেিোপী 42 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ কমাে আক্রাম্বন্তর সিংখোম্বক 456,460-কি বর্ম্ব়ে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্।  
  
গভর্নর রর্উ ইেকন  রামজযর রর্বনারচি রজপ স্টকামে পরজটিভ শর্ামের হার এবং স্টকস বরৃি সম্পমকন  
রবস্তাররি বর্নর্া কমরমের্, স্টেখামর্ ররববার ররমপােন  করা পরজটিভ পরীক্ষার 27% এমসমে দশটি রজপ 
স্টকাে স্টেমক স্টেখামর্ রামের জর্সংখযার মাত্র 3% বাস কমর, এবং 37% পরজটিভ স্টকস এমসমে 
20টি রজপ স্টকাে স্টেমক স্টেখামর্ রামের জর্সংখযার মাত্র 6% বাস কমর। গভর্নর আমরা উমেখ 
কমরমের্ স্টে ররববামরর পরীক্ষার জর্য রামের সামরগ্রক পরজটিমভর হার 1.5%, র্িুর্ স্টকমসর জর্য 
শীর্ন 20টি রজপ স্টকামের বাইমর পরজটিমভর হার রেল মাত্র 1%।  
  
রর্উ ইেকন  রাজয জমু়ে রর্রদনষ্ট কাউরি এবং রজপ স্টকামের রবরভন্ন বরৃি সাইমে 200 র  ্ োরপে 
স্টেরেং স্টমরশর্ স্টমািামের্ করা হমব। এলাকাগুরল হল ব্রুকরলর্, অ্মরঞ্জ কাউরি, রকলযান্ড কাউরি 



 

 

এবং সাউদার্ন টিোর। রর্উ ইেকন  স্টেে রেপােন মমি অ্ফ স্টহল্ে (Department of Health, DOH) 
োফ এবং র  ্ োরপে স্টেরেং স্টমরশর্ সরবরাহ করমি পামর স্টসসব রজপ স্টকাে এবং স্থার্ীে 
সরকারমক োমদর এগুরল প্রমোজর্। র্িুর্ আক্রামের সংখযা, স্টেমে আক্রামের শিকরা হার ও 
অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক স্টেো পমেিগুরল সব সমে forward.ny.gov-এ পাওো োে।  
  
"আমরা শরমি চমল আসরে এবং সকল স্বাস্থয রবমশর্জ্ঞরা বলমের্ স্টে এই শরমির বযাপামর 
আপর্ামক সিকন  োকমি হমব। মার্রু্ ইর্মোমর োে, কমলজ স্টখালা োমক, আর এো ফু্লর স্টমৌসুম। 
অ্র্যার্য রামজয বৃরি হমে এবং আমামদর একটি ববরিক সংখাে বৃরি আমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা এই সংখযাে ব্রুকরলর্, অ্মরঞ্জ এবং রকলযান্ড কাউরি এবং সাউদার্ন টিোর স্টেমক 
স্থার্ীে ক্লাোমর উমেখমোগয বৃরি স্টদখমি পারে। আমরা স্টে পরীক্ষা কররে িার কারর্ হমে, 
স্টকসগুমলা স্টকাো স্টেমক আসমে িা খুুঁমজ স্টবর করার জর্য ক্লাোরগুমলা রচরিি করা এবং সর্াে 
করা। আমামদর ব্রুকরলমর্ রর্রদনষ্ট রজপ স্টকাে আমে ো আমরা স্টদখমি োরে কারর্ এটি খবুই 
স্থার্ীে এবং আমামদর স্বাস্থয কমনকিন ারা আজ ঐ সব এলাকাে অ্রিররে পরীক্ষা এবং স্টমমর্ চলার 
বযবস্থা করার জর্য ব্রুকরলর্ এবং অ্মরঞ্জ ও রকলযান্ড সম্প্রদামের সামে স্টোগামোগ করমি োমের্।"  
  
স্টেসব এলাকাে উচ্চ পরজটিভ হার রেল এবং র  ্ োরপে স্টেরেং স্টমরশমর্ প্রমবশারিকার সহ 
স্টকন্দ্রীভূি পরীক্ষা প্রমচষ্টার রবর্েবস্তু হমব স্টসগুরল রর্ম্নরূপ, এবং বদর্রির্ পরীক্ষার ফলাফল আসার 
সামে সামে আপমেে করা হমব:  
  

অঞ্চল  কাউবি  বিপ  % পবিটিভ  কেস্ট  পবিটিভ  
Mid-Hudson  Rockland  10977  30%  209  63  
Mid-Hudson  Rockland  10952  25%  114  29  
Mid-Hudson  Orange  10950  22%  73  16  
Mid-Hudson  Rockland  10901  18%  51  9  

NYC  Kings  11219  17%  155  26  
NYC  Kings  11210  11%  148  17  

Southern Tier  Broome  13905  10%  131  13  
NYC  Kings  11204  9%  139  13  
NYC  Kings  11230  9%  269  23  
NYC  Queens  11367  6%  114  7  

ফ্রান্স, স্টের্ এবং ইজরামেল এবং েুেরামের অ্র্যার্য রামজযর মমিা রর্উ ইেমকন র পরজটিভ পরীক্ষার 
ফলাফমলর সংখযা স্টবম়েমে:  

• উইসকর্বসর্ঃ 18.5% পরজটিভ হার  
• আইও়োঃ 16.4% পরজটিভ হার  
• ইউোহঃ 12.9% পরজটিভ হার  
• বমম্বসৌবরঃ 12.3% পরজটিভ হার  

https://forward.ny.gov/


 

 

• কলাবরোঃ 10.8% পরজটিভ হার  
• অোবরম্বিার্াঃ 5.1% পরজটিভ হার  

  
গিকাল স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযামন্ডর 988 টি প্ররিষ্ঠার্ পররদশনর্ 
কমর এবং স্টদমখ স্টে 5 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মদনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পেনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরি অ্র্ুোেী রববরর্ রর্মচ স্টদওো হমলা:  
  

• ব্রঙ্কস - 2  
• সাম্ব াক - 3  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল িরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন  - 543 (+2)  
• সদে ভবিন  হও়ো করাগী - 63  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 33  
• ICU এর সিংখো - 135 (-20)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সিংখো - 57 (-2)  
• কমাে োড়া কপম্ব়েম্বের্ - 76,649 (+54)  
• মৃিুে - 11  
• কমাে মৃিুে - 25,468  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে অ্র্ুরষ্ঠি 52,936 জমর্র পরীক্ষার মমিয মাত্র 834 জর্ বা 1.5 শিাংশ 
স্টরাগী আক্রাে রেল। গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রােমদর ফলাফমলর শিাংশ 
রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.7%  0.5%  0.9%  

Central New York  0.6%  1.1%  0.8%  
Finger Lakes  0.4%  0.7%  0.6%  
Long Island  0.9%  1.0%  1.2%  
Mid-Hudson  1.6%  1.6%  3.1%  

Mohawk Valley  0.5%  0.2%  1.2%  
New York City  1.1%  1.2%  1.6%  
North Country  0.2%  0.2%  0.4%  
Southern Tier  1.2%  1.4%  3.6%  

Western New York  1.3%  0.7%  0.9%  



 

 

  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রােমদর ফলাফমলর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  0.9%  1.0%  1.0%  
Brooklyn  1.6%  2.0%  2.6%  
Manhattan  0.5%  0.4%  0.8%  
Queens  1.0%  1.2%  1.6%  

Staten Island  1.2%  1.0%  1.3%  
  
এো়োও গভর্নর আরও র্িুর্ কমর 834 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে স্টরাগীর সংখযা রর্রিি 
কমরমের্, োর মািযমম রর্উ ইেকন  স্টেমে স্টেেজমু়ে আক্রাে স্টরাগীর সবনমমাে সংখযা হমলা 456,460 
জর্। স্টমাে 456,460 জর্ বযরে োরা ভাইরামসর জর্য রর্রিিভামব পরজটিভ শর্াে হমেমের্, 
িামদর স্টভৌগরলক অ্বস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  কমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,104  9  
Allegany  106  0  
Broome  1,606  34  

Cattaraugus  260  0  
Cayuga  218  3  

Chautauqua  578  5  
Chemung  470  9  
Chenango  251  2  
Clinton  161  1  
Columbia  591  0  
Cortland  171  0  
Delaware  135  1  
Dutchess  5,124  4  
Erie  11,359  17  
Essex  168  1  
Franklin  66  0  
Fulton  337  2  
Genesee  321  0  
Greene  323  0  
Hamilton  15  0  



 

 

Herkimer  335  1  
Jefferson  170  0  
Lewis  50  0  

Livingston  207  0  
Madison  493  0  
Monroe  6,045  19  

Montgomery  232  0  
Nassau  46,711  68  
Niagara  1,780  3  
NYC  243,072  379  
Oneida  2,420  8  

Onondaga  4,379  14  
Ontario  474  1  
Orange  12,062  26  
Orleans  335  0  
Oswego  493  0  
Otsego  340  2  
Putnam  1,604  5  

Rensselaer  913  2  
Rockland  15,277  110  
Saratoga  1,052  8  

Schenectady  1,403  1  
Schoharie  85  0  
Schuyler  41  0  
Seneca  106  0  

St. Lawrence  324  2  
Steuben  420  4  
Suffolk  46,428  41  
Sullivan  1,594  3  
Tioga  237  2  

Tompkins  414  1  
Ulster  2,264  4  
Warren  383  2  

Washington  299  3  
Wayne  320  2  

Westchester  38,133  35  



 

 

Wyoming  137  0  
Yates  64  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমর্ 11 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর ফমল স্টমাে এমস 
দাুঁর়েমেমে 25,468 এ। বসবামসর কাউরি অ্র্ুোেী একটি স্টভৌগরলক রবশদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযা়েী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  1  
Erie  1  
Kings  2  

Manhattan  1  
Monroe  1  
Oneida  1  

Onondaga  1  
Queens  1  
Steuben  1  
Suffolk  1  

  
###  
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