
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/22/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে 
সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
রামম্ব া েহম্বর গুড সামাবরোর্ হাস ািাম্বলর সাম্বে স্ট ৌে উম্বেোম্বগ স্টেে র্িুর্  রীক্ষা স্টকন্দ্র চালু কম্বরম্বে  

  
হাস ািাম্বল ভবিন র সংখ্ো কম্বম 714-স্টি এম্বসম্বে - 18 মাচন  স্টেম্বক র্িুর্ কম  

  
গিকাম্বলর COVID-19 স্টেম্বের মাত্র 1.04 েিাংে আক্রান্ত বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19 এর কারম্বে 9 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 705 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বর -  া স্টেেিো ী 42 কাউবিম্বি 

র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 408,886-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  
  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  আজ রর্উ 
ইেকন বাসীমক আপমেে রিমেমের্। র্িুর্ স্টকমসর সংখ্যা, পরীক্ষার শিাংশ যারা আক্রান্ত রেল এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহােক োো পমেন্ট সবসমে forward.ny.gov-এ পাওো যামব।  
  
এোড়াও, গভর্নর স্ট াষণা কমরর্ স্টয স্টেে গুে সামাররোর্ হাসপািামলর সামে স্টযৌেভামব রামমপা শহমর একটি 
র্িুর্ স্টরাগ রর্ণনে স্টকন্দ্র চালু কমরমে, যা COVID-19 দ্বারা বযাপকভামব প্রভারবি একটি সম্প্রিাে। রিরর্কটি 
আজ িপুুর স্টেমক রবমকল 5 ো পযনন্ত স্টখ্ালা রমেমে ররং ভযারলর 64 র্েন স্টমইর্ রিমের রামমপা কালচারাল 
আেন স স্টসন্টামরর োউর্টিমি। রিরর্কটি স্টসামবার স্টেমক শুক্রবার সকাল 9 ো স্টেমক 5 ো অ্বরি চলমব।  
  
"প্ররিরির্ আমরা রর্উ ইেকন বাসীমির কম ার পররশ্রম আমামির সংখ্যাে প্ররিফরলি হমি স্টিরখ্, স্টেমের প্ররিটি 
অ্ংশ আমামির পযনােক্রমম, স্টেো-চারলি পুর্রাে স্টখ্ালার প্রেম িামপ প্রমবমশর পমরও অ্রবরিন্নভামব অ্বর্রি 
অ্বযাহি রমেমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "রর্উ ইেকন বাসীরা এো সম্পন্ন কমরমে - 19 রমরলের্ মার্ষু 
একসামে কাজ করমে কারণ িারা এমক অ্পমরর প্ররি যত্নবার্। যরি আমরা সাবিার্ র্া োরক, িাহমল আমরা 
স্টযখ্ামর্ শুরু কমররেলাম স্টসখ্ামর্ই রফমর স্টযমি পারিাম এবং এই সব কম ার পররশ্রম রকেুই হমিা র্া। রির্ 
মাস আমগ আমরা স্টয খ্ুবই স্টবির্ািােক অ্রভজ্ঞিা লাভ কমররে স্টসখ্ামর্ রফমর স্টযমি পারর র্া, িাই আমামির 
অ্বশযই আমামির অ্গ্রগরি রক্ষা করমি হমব এবং শারীররক বা মার্রসকভামব শরিশালী হমে রর্উ ইেমকন র 
কঠির্ পরররিরি স্টমাকামবলা করমি সক্ষম হমি হমব।"  
  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল িরা হমলা:  
  

• স্টরাগী হাস ািাম্বল ভবিন  - 714 (-10)  
• স্টরাগী সেে ভবিন  - 81 (+21)  
• হসব োল কাউবি - 31  
• ICU সংখ্ো - 179 (+16)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 96 (+5)  
• স্টমাে বডসচাজন  - 72,386 (+84)  
• মৃিুে - 9  
• স্টমাে মৃিুে - 25,068  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে অ্র্ুরিি 67,659 জমর্র পরীক্ষার মমিয 705 জর্ বা 1.04 শিাংশ আক্রান্ত স্টরাগী 
রেল। গি রির্ রিমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামন্তর শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.40%  1.40%  1.30%  
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Central New York  0.60%  1.00%  0.70%  
Finger Lakes  0.70%  0.90%  1.20%  
Long Island  1.00%  1.40%  1.00%  
Mid-Hudson  0.90%  1.10%  0.90%  

Mohawk Valley  0.30%  1.60%  0.90%  
New York City  1.30%  1.40%  1.20%  
North Country  0.60%  0.60%  0.50%  
Southern Tier  1.90%  1.30%  0.60%  

Western New York  0.70%  1.60%  0.90%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 705 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত স্টরাগীর সংখ্যা রর্রিি কমরমের্, যার 
মািযমম রর্উ ইেকন  স্টেমে স্টেেজমুড় আক্রান্ত স্টরাগীর সবনমমাে সংখ্যা হমলা 408,886 জর্। স্টমাে 408,886 
জর্ বযরি যারা ভাইরামসর জর্য পরীক্ষাে পরজটিভ ফল লাভ কমরমের্, িামির স্টভৌগরলক রবশি িেয রর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,369  18  
Allegany  72  0  
Broome  930  13  
Cattaraugus  147  0  
Cayuga  134  3  
Chautauqua  210  4  
Chemung  156  1  
Chenango  191  3  
Clinton  114  0  
Columbia  497  2  
Cortland  77  4  
Delaware  93  0  
Dutchess  4,387  7  
Erie  8,135  29  
Essex  54  3  
Franklin  42  0  
Fulton  267  0  
Genesee  258  0  
Greene  272  0  
Hamilton  6  0  
Herkimer  211  3  
Jefferson  113  1  
Lewis  33  0  
Livingston  161  1  
Madison  388  1  
Monroe  4,492  40  
Montgomery  144  0  
Nassau  42,765  36  
Niagara  1,395  7  
NYC  222,444  350  
Oneida  1,975  13  
Onondaga  3,326  14  
Ontario  333  4  
Orange  10,960  7  
Orleans  288  0  
Oswego  232  1  
Otsego  101  1  
Putnam  1,394  1  
Rensselaer  668  10  



 

 

 

Rockland  13,812  6  
Saratoga  650  4  
Schenectady  936  10  
Schoharie  64  0  
Schuyler  20  0  
Seneca  80  0  
St. Lawrence  250  3  
Steuben  283  0  
Suffolk  42,621  46  
Sullivan  1,473  0  
Tioga  175  1  
Tompkins  209  0  
Ulster  1,909  3  
Warren  288  0  
Washington  251  1  
Wayne  236  4  
Westchester  35,636  49  
Wyoming  108  1  
Yates  51  0  
  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 9 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার ফমল স্টমাে এমস িাাঁরড়মেমে 
25,068 এ। একটি স্টভৌগরলক রবশি বযাখ্যারর্ম্নরূপ, কাউরন্ট অ্ফ স্টররসমেন্স অ্র্ুযােী:  
  

কাউবি অফ স্টরবসম্বডন্স অর্ু ায়ী 
মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Albany  1  
Erie  1  
Fulton  1  
Kings  1  

Manhattan  2  
Monroe  1  
Queens  1  

Westchester  2  
  

###  
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