
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/25/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 18 মাম্বচন র পর প্রথমিাম্বরর মম্ব া 1,000 জম্বর্র বর্ম্বচ হাসপা াম্বল ভব ন  হওয়ার 
ঘ াষণা বিম্বয়ম্বের্  

  
18,825 এর েীষন ঘথম্বক বর্ম্বচ  

  
ঘসন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , বিঙ্গার ঘলক, ঘমাহক ভোবল, র্থন কাবন্ট্র এিং সাউিার্ন টায়ার আগামীকাল 

পরু্রায় ঘ ালার চ ুথন পর্নাম্বয় প্রম্বিে করম্বি  
  

গ কাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 1.1 ে াংে আক্রান্ত বেল  
  

গ কাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 17 জম্বর্র মৃ ুে হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 749 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বি  কম্বর - র্া ঘেটিোপী 45 
কাউবিম্ব  র্ ুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সং োম্বক 390,415-ঘ  বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 18 মামচন র পর এই প্রথম বামরর মত 
COVID-19 আক্রান্ত ঘরাগীর হাসপাতামে ভর্তন  হওয়ার  টর্া 1,000 এর র্র্মচ ঘর্মম এমসমে। 
গতকাে র্র্উ ইয়কন  ঘেমট 996 জর্ হাসপাতামে ভর্তন  COVID-19 ঘরাগী র্েে। এটি 12 এর্প্রে 
শীষন প্রায় 18,825 জর্ হাসপাতামে ভর্তন হওয়ার  টর্ার ঘচময় কম। ঘসন্ট্রাে র্র্উ ইয়কন , র্িঙ্গার 
ঘেক, ঘমাহক ভযার্ে, র্থন কার্ন্ট্র এবং সাউদার্ন টায়ার আগামীকাে, 26 জরু্ পুর্রায় ঘ াোর চতুথন 
পেনাময় প্রমবশ করমব। র্তুর্ ঘকমসর সং যা, পরীক্ষার শতাংশ োরা আক্রান্ত র্েে এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা পময়ন্ট forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
"র্তর্ মাস র্র্উ ইয়কন বাসী কম ার পর্রশ্রম করার পর, সঠিক কাজ করমে এবং এই র্বষয়টিমক 
গুরুমের সামথ গ্রহণ করমে, এই শুরু ঘথমক ঘেমটর সবনর্র্ম্ন COVID-19 আক্রান্ত ঘরাগীর 
হাসপাতামে ভর্তন  হওয়ার হার সবনর্র্ম্ন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "বাস্তবতা হমে বাস্তবতা, এমর্র্ক 
এই উন্মাদ রাজনর্র্তক পর্রমবমশও এবং আমরা র্র্উ ইয়মকন  ো বের্ে তা হমে আমরা সঠিক 
কাজটি কমরর্ে। র্র্উ ইয়কন বাসীমদর বন্দী কমর তামদর বযবসা বন্ধ কমর ঘদওয়া হময়মে। অ্বমশমষ 
আমরা ভাইরাস র্র্য়ন্ত্রণ করমত ঘপমরর্ে। আমামদরমক আক্রামন্তর সং যা হ্রাস করমত হময়মে। আমরা 
র্িমর ঘেমত চাই র্া।"  

https://forward.ny.gov/


 

 

  
আজমকর তথয সংমক্ষমপ র্র্মচ তুমে ধরা হমো:  

• ঘরাগী হাসপা াম্বল ভব ন  - 996 (-75)  
• ঘরাগী সিে ভব ন  - 68 (-29)  
• হসবপটাল কাউবি - 32  
• ICU সং ো - 270 (-20)  
• টিউি ঘিওয়া হয় এমর্ ICU-এর সং ো - 167 (-23)  
• ঘমাট বিসচাজন  - 70,010 (+110)  
• মৃ ুে - 17  
• ঘমাট মৃ ুে - 24,800  

  
গতকাে র্র্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুর্িত 67,642টি পরীক্ষার মমধয মাত্র 749 জর্ বা 1.1 শতাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী র্েে। গত র্তর্ র্দমর্ প্রর্তটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ র্র্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  ঘসামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  
New York City  1.40%  1.20%  1.20%  
Capital Region  1.30%  0.20%  0.80%  

Central New York  1.80%  2.30%  1.10%  
Finger Lakes  1.10%  1.20%  1.40%  
Long Island  1.10%  1.10%  1.00%  
Hudson Valley  1.00%  0.90%  1.10%  
Mohawk Valley  0.50%  2.30%  2.20%  
North Country  0.40%  0.00%  0.30%  
Southern Tier  0.20%  0.10%  0.50%  

Western New York  1.30%  1.00%  0.80%  
  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 716 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সং যা র্র্র্িত 
কমরমের্, োর মাধযমম র্র্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সবনমমাট সং যা হমো 390,415 
জর্। ঘমাট 390,415 জর্ বযর্ি োরা ভাইরামসর জর্য র্র্র্িতভামব সর্াি হময়মের্, তামদর 
ঘভৌগর্েক অ্বস্থার্ র্র্ম্নরূপ:  
  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রান্ত  র্ ুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,076  11  
Allegany  58  0  



 

 

Broome  680  9  
Cattaraugus  121  1  
Cayuga  109  0  

Chautauqua  121  3  
Chemung  139  0  
Chenango  144  2  
Clinton  101  1  
Columbia  455  1  
Cortland  44  0  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,176  18  
Erie  7,138  30  
Essex  41  0  
Franklin  28  0  
Fulton  244  0  
Genesee  231  1  
Greene  257  1  
Hamilton  6  0  
Herkimer  143  1  
Jefferson  85  1  
Lewis  25  1  

Livingston  126  1  
Madison  349  2  
Monroe  3,602  35  

Montgomery  111  1  
Nassau  41,646  61  
Niagara  1,203  4  
NYC  213,699  351  
Oneida  1,479  34  

Onondaga  2,751  17  
Ontario  248  2  
Orange  10,679  10  
Orleans  279  2  
Oswego  191  3  
Otsego  83  0  
Putnam  1,311  5  



 

 

Rensselaer  541  7  
Rockland  13,549  15  
Saratoga  540  2  

Schenectady  778  6  
Schoharie  57  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  66  2  

St. Lawrence  217  0  
Steuben  264  1  
Suffolk  41,151  50  
Sullivan  1,448  1  
Tioga  141  0  

Tompkins  175  0  
Ulster  1,765  5  
Warren  263  1  

Washington  245  1  
Wayne  154  4  

Westchester  34,642  45  
Wyoming  93  0  
Yates  44  0  

  
###  
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