
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে বর্উ ইয়কন  ঘেট উচ্চ সংক্রমম্বণর হাম্বরর ঘেটগুবলম্বক সাহােে 
করম্বি  

  
COVID পরীক্ষার 7 বিম্বর্র গম্বের উপর বভবি কম্বর 1.1 েতাংে আক্রান্ত ো ঘিম্বের ঘেম্বকাম্বর্া িে 

ঘেম্বটর সিনবর্ম্ন আক্রান্ত হার  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট COVID-এ আক্রান্ত হম্বয় 14 জর্ মৃতুেিরণ কম্বরম্বের্, মহামাবর শুরু 
হওয়ার পর ঘেম্বক বতর্ বিম্বর্র সিনবর্ম্ন গে (16)  

  
18 মার্ন  ঘেম্বক হাসপাতাম্বল ভবতন র সিনবর্ম্ন দিবর্ক সংখ্ো  

  
ঘেট DOH কন্ট্োক্ট ঘেবসং ঘপ্রাগ্রাম সফলভাম্বি ওসুইম্বগা কাউবন্ট্ অোপল পোম্বকবজং প্ল্োন্ট্ এিং 
মম্বন্ট্ম্বগাম্বমবর কাউবন্ট্ অোলুবমবর্য়াম প্রস্তুতকারক স্থাম্বর্ ক্লাোরসমূহ আবিষ্কার কম্বরম্বে - 

আইম্বসাম্বলের্ ও ঘকায়াম্বরবন্ট্র্ পবরকল্পর্ার মাবফক হম্বয়ম্বে  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বট আম্বরা 805 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 40 
কাউবন্ট্ম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ ঘমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 391,220-ঘত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেশ কমেকটি ঘেট COVID-19-এ শীষনবেন্দু 
ঘেখমে শুরু করাে বর্উ ইেকন  উচ্চ সংক্রমমণর হামরর ঘেটগুবিমক সহােো করার প্রস্তাে করমে। 
এোড়াও গভর্নর ঘ াষণা কমরমের্ 7 বেমর্র পরীক্ষার গড় আক্রান্ত 1.1 শোংশ ো ঘেমশর ঘেমকামর্া 
েড় ঘেমটর সেনবর্ম্ন আক্রামন্তর হার। বেবর্ গেকাি বর্উ ইেমকন  ঘ াষণা কমরর্ ঘে 18 মার্ন  ঘেমক 
হাসপাোমি ভবেন র সংখযা সেমর্মে কম।  
  
"COVID-19 মহামাবর সম্পমকন  বর্উ ইেমকন র প্রবেবক্রো সেসমে সংখযার দ্বারা হমেমে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘেমহেু সারা ঘেমশর ঘেটগুমিা র্েুর্ আক্রামন্তর  টর্ার ঘক্ষমে শীষনবেন্দ ুঘেখমে, 
বর্উ ইেমকন  ক্রমাগে সংখযা কমমে, োই সহােো করার জর্য ঘসই সে ঘেমটর সামে ঘোগামোগ 
করবে। আমামের প্রমোজমর্র সমমে সারা ঘেশ ঘেমক আমামের ঘেচ্ছামসেকরা বেি োরা আমামের 
ঘেমশর সেমর্মে খারাপ পবরবিবে ঘেমক ঘসরা পবরবিবেমে ঘেমে সাহােয কমরমে এেং আমরা ঘসই 
সাহােয এেং ঘসই মহার্ুভেো ঘেমকামর্া উপামেই ঘশাধ করে।"  



 

 

  
আজমকর েেয সংমক্ষমপ বর্মর্ েুমি ধরা হমিা:  
  

• হাসপাোমি ঘরাগী ভবতন র সংখ্ো - 951 (-45), ো মহামাবর শুরু হওোর পর 
ঘেমক দেবর্ক সেনবর্ম্ন  

• সিে ভবতন  হওয়া ঘরাগীম্বির সংখ্ো - 62 (-6)  
• কাউবন্ট্গুবলম্বত হাসাপাতাম্বলর সংখ্ো- 30  
• ICU এর সংখ্ো - 244 (-26)  
• ICU এর সংখ্ো ঘেগুবলম্বত ইর্টুম্বিট করা হয় - 146 (-21)  
• ঘমাট বিসর্াজন  - 70,115 (+105)  
• মৃতুে - 14  
• ঘমাট মৃতুে - 24,814  

  
গেকাি বর্উ ইেকন  ঘেমট অ্র্ুবিে 61,723 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাে 805 জর্ ো 1.30 শোংশ 
ঘরাগী আক্রান্ত বেি। জর্স হপবকন্স বেশ্ববেেযািে (Johns Hopkins University)-এর মমে, এটি 
বর্উ ইেকন মক গে সপ্তামহ গমড় 1.1% এমর্ বেমেমে, ো ঘেমশর এমর্ একটি েড় ঘেমটর জর্য সাে 
বেমর্র সেনবর্ম্ন গড়। গে বের্ বেমর্ প্রবেটি অ্ঞ্চমির পরীক্ষাে আক্রামন্তর শোংশ বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবতিার  
New York City  1.20%  1.20%  1.40%  
Capital Region  0.20%  0.80%  0.90%  

Central New York  2.30%  1.10%  1.40%  
Finger Lakes  1.20%  1.40%  1.60%  
Long Island  1.10%  1.00%  1.10%  

Hudson Valley  0.90%  1.10%  1.20%  
Mohawk Valley  2.30%  2.20%  2.00%  
North Country  0.00%  0.30%  0.20%  
Southern Tier  0.10%  0.50%  1.20%  

Western New York  1.00%  0.80%  1.40%  
  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 805 জর্ র্েুর্ র্মভি কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখযা বর্বিে 
কমরমের্, োর মাধযমম বর্উ ইেকন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সেনমমাট সংখযা হমিা 391,220 
জর্। ঘমাট 391,220 জর্ েযবি োরা ভাইরামসর জর্য বর্বিেভামে সর্াি হমেমের্, োমের 
ঘভৌগবিক অ্েিার্ বর্ম্নরূপ:  
  



 

 

কাউবন্ট্  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,084  8  
Allegany  58  0  
Broome  697  17  
Cattaraugus  123  2  
Cayuga  109  0  
Chautauqua  122  1  
Chemung  139  0  
Chenango  145  1  
Clinton  101  0  
Columbia  460  5  
Cortland  44  0  
Delaware  91  0  
Dutchess  4,179  3  
Erie  7,181  43  
Essex  41  0  
Franklin  28  0  
Fulton  248  4  
Genesee  232  1  
Greene  257  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  149  6  
Jefferson  85  0  
Lewis  26  1  
Livingston  126  0  
Madison  351  2  
Monroe  3,641  39  
Montgomery  113  2  
Nassau  41,684  38  
Niagara  1,213  10  
NYC  214,070  371  
Oneida  1,520  41  
Onondaga  2,782  31  
Ontario  252  4  
Orange  10,698  19  
Orleans  279  0  



 

 

Oswego  192  1  
Otsego  83  0  
Putnam  1,317  6  
Rensselaer  549  8  
Rockland  13,557  8  
Saratoga  540  0  
Schenectady  781  3  
Schoharie  57  0  
Schuyler  12  0  
Seneca  69  3  
St. Lawrence  218  1  
Steuben  264  0  
Suffolk  41,208  57  
Sullivan  1,449  1  
Tioga  141  0  
Tompkins  175  0  
Ulster  1,768  3  
Warren  263  0  
Washington  245  0  
Wayne  159  5  
Westchester  34,700  58  
Wyoming  94  1  
Yates  45  1  
  
  

###  
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