
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ররকর্ন  সংখ্োক COVID-19 রেম্বের সংখ্োর বরম্ব ােন  কম্বরম্বের্ এিং 16 মার্ন  
রেম্বক হাস াতাম্বলর ভবতন র সংখ্ো কম্বমম্বে  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বে  মূ্বিনর সম্বিনাচ্চ সংখ্ো 88,668-রক অবতক্রম কম্বর 98,880টি  রীক্ষার 

ফলাফল বরম্ব ােন  করা হম্বয়ম্বে  
  

সংক্রমম্বের হার 14তম বিিম্বসর জর্ে সরলম্বরখ্ায় 1 েতাংম্বের বর্ম্বর্ অিস্থার্ কম্বর; গতকাম্বলর 
COVID-19 রেম্বের 0.72 েতাংে  ম্বজটিভ বেল  

  
প্রেমিাম্বরর মম্বতা হাস াতাম্বলর ভবতন র সংখ্ো 500 এর বর্ম্বর্; যা 16 মার্ন  রেম্বক সিনবর্ম্ন সংখ্ো 

490 বেল  
  

15 মার্ন  রেম্বক ICU ররাগীর সিনবর্ম্ন সংখ্ো-—119  
  
গতকাল COVID-19 এর কারম্বর্ 3 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে; বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত কাম্বরা মৃতুে হয়বর্  

  
বর্উ ইয়কন  রেম্বে আম্বরা 709 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিত কম্বর - যা রেেিো ী 43 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের ঘের্াসহ রমাে আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 428,512-রত বর্ম্বয় আম্বস  

  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ সম্নাচ্চ ররকর্ন  সংখ্যক COVID-19 পরীক্ষার 
ফলাফল র াষণা কমরমের্—98,880—গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে নরমপােন  করা হময়মে। গভর্নর 
আরও র াষণা নিময়নেমলর্ রে প্রথম্ামরর মমতা হাসপাতামল ভনতন র সংখ্যা 500 রথমক 490 এ 
রর্মমমে, ো 16 মামচন র পমর স্ননর্ম্ন সংখ্যা। ICU ররাগীর সংখ্যা 119-এ রর্মমমে, ো 15 মাচন  
রথমক স্ননর্ম্ন । পনজটিভ পরীক্ষার হার -0.72 শতাংশ - পর পর 14তম নিমর্ 1 শতাংমশর নর্মচ 
নেল। গতকাল নর্উ ইয়কন  নসটিমত রকার্ মৃতুযর খ্্র পাওয়া োয়নর্। র্তুর্ রকমসর সংখ্যা, রেমে 
পনজটিভ আসার শতকরা হার এ্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক রর্ো পময়ন্টগুনল স্ সময় 
forward.ny.gov-এ পাওয়া োম্।  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

"আমরা নর্উ ইয়মকন র িার্্টিমক নর্য়ন্ত্রণ করমত রপমরনেলাম তার একটি কারণ আমামির 
আক্রমণাত্মক পরীক্ষামূলক রকৌশল। েখ্র্ রফর্ারাল প্রশাসর্ রভমে পমে, নর্উ ইয়কন  পিমক্ষপ রর্য় 
- এ্ং গতকাল আমরা একনিমর্ প্রায় 100,000 পরীক্ষার নরমপােন  নিময় ্ারটি আরও উন্নত 
কমরনেলাম," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরা 14 সপ্তাহ ধমর পুর্রায় খ্ুলনে এ্ং আমামির 
সংক্রমমণর হার কমম রগমে - গত 14 নিমর্ পনজটিভ পরীক্ষার হার 1 শতাংমশর নর্মচ রর্মম এমসমে 
এ্ং 16 মামচন র পর এই প্রথম ্ামরর মমতা হাসপাতামল ভনতন র সংখ্যা 500-এর নর্মচ রর্মম 
এমসমে। এো ইনত্াচক প্রমাণ রে েখ্র্ আপর্ার ভাইরাস নর্য়ন্ত্রমণ থামক, আমরা পরীক্ষা আমরা 
পনজটিভ সমার্ হয় র্া। নকন্তু নর্উ ইয়কন ্াসীমির প্রনত আমার ্াতন া একই রময় রগমে: এখ্ামর্ই 
রশষ র্য়, আমামির স্মােন  হমত হম্, মাস্ক পরমত হম্, সামানজক িরূত্ব এ্ং নর্উ ইয়কন  কঠির্ হমত 
হম্!"  
  
গতকাল রেে নলকুযওর অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এ্ং রেে পুনলশ োস্ক রফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি এ্ং লং আইলযামের 1,618টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এ্ং রিমখ্মে রে 11টি প্রনতষ্ঠার্ রেমের ্াধয্াধকতাগুনল রমমর্ চলমে র্া। গতকামলর 
পেনম্নক্ষত লঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী ন্্রণ নর্মচ রিওয়া হল:  
  

• িঙ্কস - 2  
• মোর্হাের্ - 1  
• কুইন্স - 7  
• সাম্বফাক - 1  

  
আজমকর তথয সংমক্ষমপ নর্মচ তুমল ধরা হমলা:  
  

• হাস াতাম্বল ররাগী ভবতন  - 490 (-28)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 66  
• হাস াতাল কাউবিসমূহ - 28  
• ICU এর সংখ্ো - 119 (-1)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 58 (-4)  
• রমােোড়া র ম্বয়ম্বের্ - 74,485 (+79)  
• মৃতুে - 3  
• রমাে মৃতুে - 25,278  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে অ্র্ুনষ্ঠত 98,880 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 709 জর্ ্া 0.72 
শতাংশ আক্রান্ত ররাগী নেল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

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

Central New York  0.7%  0.3%  0.8%  



 

 

Finger Lakes  0.6%  0.4%  0.3%  
Long Island  0.9%  0.8%  0.7%  
Mid-Hudson  0.7%  0.8%  0.9%  

Mohawk Valley  0.4%  0.3%  0.8%  
New York City  0.8%  0.8%  0.7%  
North Country  0.1%  1.2%  0.2%  
Southern Tier  0.6%  0.6%  0.5%  

Western New York  1.4%  1.0%  1.6%  
  
এোোও গভর্নর আরও 709 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ররাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  রেমে রেেজমুে আক্রান্ত ররাগীর স্নমমাে সংখ্যা হমলা 428,512 
জর্। রমাে 428,512 জর্ ্যনি োরা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভাম্ শর্াি হময়মের্, তামির 
রভৌগনলক অ্্স্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,691  7  
Allegany  84  3  
Broome  1,211  15  

Cattaraugus  174  0  
Cayuga  164  0  

Chautauqua  278  3  
Chemung  193  0  
Chenango  222  3  
Clinton  136  1  
Columbia  561  1  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,734  13  
Erie  9,364  81  
Essex  85  0  
Franklin  56  0  
Fulton  306  1  
Genesee  290  0  
Greene  304  3  
Hamilton  12  0  



 

 

Herkimer  289  5  
Jefferson  144  1  
Lewis  47  0  

Livingston  178  0  
Madison  431  7  
Monroe  5,273  17  

Montgomery  193  3  
Nassau  44,162  50  
Niagara  1,556  9  
NYC  231,574  286  
Oneida  2,233  11  

Onondaga  3,743  24  
Ontario  373  0  
Orange  11,316  24  
Orleans  303  0  
Oswego  279  3  
Otsego  124  1  
Putnam  1,470  2  

Rensselaer  810  1  
Rockland  14,106  17  
Saratoga  808  6  

Schenectady  1,159  16  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  1  
Seneca  95  0  

St. Lawrence  265  1  
Steuben  308  1  
Suffolk  44,400  47  
Sullivan  1,495  0  
Tioga  203  0  

Tompkins  244  4  
Ulster  2,115  2  
Warren  314  1  

Washington  264  0  



 

 

Wayne  272  2  
Westchester  36,621  35  
Wyoming  121  1  
Yates  59  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল রমাে এমস 
িাাঁনেময়মে 25,278 এ। একটি রভৌগনলক ন্শি ্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্ফ ররনসমর্ন্স অ্র্ুোয়ী:  
  

কাউবি অফ ররবসম্বর্ন্স অর্ুযায়ী 
মৃতুে  

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Clinton  1  
Niagara  1  
Rockland  1  

  
###  
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