
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/15/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 17 মার্ন  থেম্বক সিনবর্ম্ন সংখ্েক COVID-19 থরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  হওযার 
থ াষণা বিম্বযম্বের্ এিং র্তুর্ থরকর্ন -সংখ্েক পরীক্ষার কো থ াষণা কম্বরম্বের্  

  
হাসপাতাম্বল ভবতন র র্তুর্ সিনবর্ম্ন সংখ্ো-523-মার্ন  17 থেম্বক সিনবর্ম্ন  

 
 গতকাল 88,668টি পরীক্ষা পবরর্াবলত হয, 0.83 েতাংে পবিটিভ বেল  

 
গতকাল বর্উ ইযকন  থেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 5 িম্বর্র মৃতুে হম্বযম্বে  

  
SLA এিং থেে পবুলে োস্ক থ াসন 22 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বিের প্রম্বযাির্ীযতার লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ 

কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইযকন  থেম্বে আম্বরা 734 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - র্া থেেিোপী 41 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্াসহ থমাে আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 424,901-থত বর্ম্বয আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘরাগীর হাসপাতামে ভর্তন  হওয়ার  টর্া 523 
এ ঘর্মম এমসমে ো 17 মামচন র পর ঘেমক সর্নর্র্ম্ন। গভর্নর র্র্উ ইয়কন  ঘেমট র্রমপাটন  করা  
COVID-19 পরীক্ষার একটি র্তুর্ ঘরকর্ন  উচ্চ সংখ্যা ঘ াষণা কমরমের্ - 88,668। র্তুর্ 
আক্রামের সংখ্যা, োরা আক্রাে র্েে পরীক্ষায় তামের শতাংশ এর্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘর্টা 
পময়ন্ট সর্সময় forward.ny.gov-এ উপেভয।  
  
"র্র্উ ইয়মকন , আমরা প্রেম ঘেমকই জার্তাম ঘে এই র্তুর্ ভাইরাস র্র্য়ন্ত্রমণর জর্য পরীক্ষা একটি 
গুরুত্বপূণন উপাোর্ হমর্। আমরা অ্র্র্েমে পরীক্ষা র্ার্িময় র্েময়র্ে এর্ং েত ঘর্র্শ সম্ভর্ র্র্উ 
ইয়কন র্াসীমের পরীক্ষা করার ক্ষমতা উন্নয়মর্ একটি জার্তর ঘর্তৃস্থার্ীয় ভূর্মকা র্র্ময়র্ে, এর্ং আর্ম 
গর্র্নত ঘে আমরা ঘসই সীমা উত্থাপর্ করা অ্র্যাহত ঘরমখ্র্ে এর্ং আমরা আমরা একর্ার আমামের 
ঘরকর্ন  ঘভমে ঘেমের্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "গতকামের সংখ্যা- র্র্মশষ কমর হাসপাতামে 
ভর্তন মত র্তুর্ সর্নর্র্ম্ন- এই মহামারীর সময় আমরা ঘে অ্গ্রগর্ত কমরর্ে তার প্রর্তেের্  টামে, 
র্কন্তু আমরা সারা ঘেমশর তেয এর্ং উমেগজর্ক র্রৃ্ি পেনমর্ক্ষণ চার্েময় োর্। আমার র্াতন া একই: 
র্র্উ ইয়কন  স্মাটন  োকুর্, হাত ধুময় ঘেেুর্, সামার্জক েরূত্ব পাের্ করুর্, এর্ং মাস্ক পরুর্! "  
  

https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

গতকাে ঘেট র্েকার অ্ের্রটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেট পুর্েশ টাস্ক ঘোসন 
র্র্উ ইয়কন  র্সটি এর্ং েং আইেযামের 1,344টি প্রর্তষ্ঠার্ পর্রেশনর্ কমর এর্ং 22টি প্রর্তষ্ঠার্ 
পেনমর্ক্ষণ কমর ো রাষ্ট্রীয় প্রময়াজর্ীয়তা ঘমমর্ চমে র্া। গতকামের পেনমর্র্ক্ষত েঙ্ঘমর্র কাউর্ন্ট 
অ্র্ুোয়ী র্র্র্রণ র্র্মচ ঘেওয়া হে:  
  

• িঙ্কস - 5  
• ব্রুকবলর্ - 12  
• মোর্হাের্ - 3  
• কুইন্স - 1  
• র্াসাউ - 1  

  
আজমকর তেয সংমক্ষমপ র্র্মচ তুমে ধরা হমো:  
  

• হাসপাতাম্বল থরাগী ভবতন  - 523 (-31)  
• সিে ভবতন  হওযা থরাগী - 76  
• হসবপোল কাউবি - 28  
• ICU এর সংখ্ো - 120 (-7)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 58 (-1)  
• থমাে োড়া থপম্বযম্বের্ - 74,081 (+84)  
• মৃতুে - 5  
• থমাে মৃতুে - 25,244  

  
গতকাে র্র্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুর্ষ্ঠত 88,668 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 734 জর্ র্া 0.83 
শতাংশ আক্রাে ঘরাগী র্েে। গত র্তর্ র্েমর্ প্রর্তটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষায় আক্রামের শতাংশ র্র্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুধিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
Capital Region  0.7%  0.6%  0.5%  

Central New York  1.0%  0.9%  0.9%  
Finger Lakes  0.7%  0.8%  0.5%  
Long Island  0.6%  0.8%  0.9%  
Mid-Hudson  0.8%  0.9%  0.7%  

Mohawk Valley  0.4%  0.6%  0.5%  
New York City  1.0%  0.9%  1.0%  
North Country  0.1%  0.3%  0.2%  
Southern Tier  0.5%  0.6%  0.2%  

Western New York  0.7%  0.7%  1.3%  
  



 

 

এোিাও গভর্নর আরও 734 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সংখ্যা র্র্র্িত 
কমরমের্, োর মাধযমম র্র্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুি আক্রাে ঘরাগীর সর্নমমাট সংখ্যা হমো 424,901 
জর্। ঘমাট 424,901 জর্ র্যর্ি োরা ভাইরামসর জর্য র্র্র্িতভামর্ শর্াি হময়মের্, তামের 
ঘভৌগর্েক অ্র্স্থার্ র্র্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  থমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,643  4  
Allegany  80  0  
Broome  1,165  0  

Cattaraugus  170  1  
Cayuga  163  0  

Chautauqua  263  3  
Chemung  188  1  
Chenango  218  0  
Clinton  131  1  
Columbia  551  0  
Cortland  97  0  
Delaware  107  0  
Dutchess  4,668  13  
Erie  9,114  50  
Essex  59  2  
Franklin  54  0  
Fulton  303  0  
Genesee  284  0  
Greene  297  1  
Hamilton  8  0  
Herkimer  282  4  
Jefferson  143  0  
Lewis  47  0  

Livingston  178  0  
Madison  421  2  
Monroe  5,143  21  

Montgomery  184  3  
Nassau  43,891  51  
Niagara  1,529  5  



 

 

NYC  229,916  382  
Oneida  2,195  6  

Onondaga  3,663  17  
Ontario  367  1  
Orange  11,229  12  
Orleans  300  1  
Oswego  271  7  
Otsego  118  0  
Putnam  1,459  2  

Rensselaer  789  4  
Rockland  13,997  16  
Saratoga  783  1  

Schenectady  1,101  9  
Schoharie  69  0  
Schuyler  23  1  
Seneca  93  0  

St. Lawrence  263  0  
Steuben  306  3  
Suffolk  44,109  64  
Sullivan  1,493  2  
Tioga  195  0  

Tompkins  238  2  
Ulster  2,089  3  
Warren  312  0  

Washington  261  1  
Wayne  269  4  

Westchester  36,435  33  
Wyoming  118  0  
Yates  59  1  

  
গতকাে র্র্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর েমে ঘমাট এমস 
োাঁর্িময়মে 25,244 এ। একটি ঘভৌগর্েক র্র্শে র্যাখ্যার্র্ম্নরূপ, কাউর্ন্ট অ্ে ঘরর্সমর্ন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  থরবসম্বর্ন্স অর্ুর্াযী 

মৃতুে  



 

 

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Kings  2  

Richmond  1  
Schenectady  1  
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