
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/23/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 এর জর্ে র্তুর্ সিনবর্ম্ন হাসপাতাম্বল ভবতন , ICU ররাগীর সংখ্ো এিং 
ইবিউম্বিেম্বর্র সংখ্োর কথা র াষণা কম্বরম্বের্  

  
হাসপাতাম্বল ভবতন  কম্বম হম্বেম্বে 472 - 16 মার্ন  রথম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
ICU ররাগীম্বের সংখ্ো কম্বম 110 হম্বেম্বে - 15 মার্ন  রথম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
ইর্টিউম্বিের্ কম্বম 50 হম্বেম্বে - মধ্ে মার্ন  রথম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
টার্া 16তম বেম্বর্ সংক্রমম্বণর হার 1েতাংম্বের বর্ম্বর্-গতকাম্বলর COVID-19 রটম্বের 0.77 েতাংে 

পবজটিভ বেল।  
  

গতকাল COVID-19 এর কারম্বর্ 5 জম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে; বর্উ ইেকন  বসটিম্বত কাম্বরা মৃতুে হেবর্  
  

SLA এিং রেট পবুলে টাস্ক র াসন 13 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বজের প্রম্বোজর্ীেতার লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ 
কম্বরম্বে  

  
বর্উ ইেকন  রেম্বট আম্বরা 572 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া রেটিোপী 39 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ রমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 429,737-রত বর্ম্বে আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 এর জর্য র্তুর্ সর্ননর্ম্ন হাসপাতামে ভনতন , ICU 
ররাগীর সংখ্যা এর্ং ইনিউমর্শমর্র সংখ্যার কথা র াষণা কমরমের্। হাসপাতামে ভনতন  কমম 472 
জর্, যা 16 মার্ন  রথমক র্তুর্ সর্ননর্ম্ন সংখ্যা এর্ং ICU রত ভনতন ররাগীর সংখ্যা 110 এ রর্মম 
এমসমে, যা 15 মার্ন  রথমক র্তুর্ সর্ননর্ম্ন সংখ্যা। ইর্টিউমর্শর্ কমম 50 হমেমে - মধ্য মার্ন  রথমক 
এটি সর্ননর্ম্ন। নর্উ ইেকন  রেমের পনজটিভ রেমের হার োর্া 16তম নিমর্র মত 1 শতাংমশর কম। 
গতকাে নর্উ ইেকন  নসটিমত COVID-19 এ রকার্ মৃতুযর খ্র্র পাওো যােনর্। গভর্নর র্েমার্ 
COVID-19 মহামারী র্োকােীর্ সমমে রেমের অ্গ্রগনত সম্পমকন  নর্উ ইেকন র্াসীমকও আপমেে 
কমরনেমের্। র্তুর্ রকমসর সংখ্যা, রেমে পনজটিভ আসার শতকরা হার এর্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক 
রেো পমেিগুনে সর্ সমে forward.ny.gov-এ পাওো যামর্।  
  

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


 

 

"নর্উ ইেকন র্াসীমির গনর্নত হওো উনর্ত রয তামির কম ার পনরশ্রম এর্ং শৃঙ্খোর কারমণ আমরকটি 
ররকেন  সর্ননর্ম্ন সংখ্যা এমসমে। আমামির হাসপাতামে ভনতন , ইর্টিউমর্শর্ এর্ং ICU রত থাকা ররাগী 
মামর্ন র মাঝামানঝ সমে রথমক সর্মর্মে কম- এো একো সনতযকামরর অ্জন র্।" গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলম্বের্। "নকন্তু রকার্ ভুে করমর্র্ র্া: এই ভাইরাস এখ্মর্া রিমশর নকেু অ্ংমশ র্াড়মে এর্ং 
যতক্ষণ র্া রকার্ টীকা আসমে ততক্ষণ আমরা রয ঝুুঁ নকর সম্মখু্ীর্ হর্ রস নর্ষমে আমরা নর্মেজ 
র্া সন্তুষ্ট হমত পারমর্া র্া। স্থার্ীে সরকারগুনেমক অ্র্শযই জর্স্বাস্থয নর্মিন নশকা প্রমোগ র্ানেমে রযমত 
হমর্ এর্ং আমামির সর্াইমক স্মােন  হমত হমর্ - নর্মিন নশকা অ্র্ুসরণ করমত হমর্, মাস্ক পরা, 
সামানজক িরূত্ব পাের্ করা এর্ং নর্উ ইেমকন র মত িঢ়ৃ থাকমত হমর্!"  
  
গতকাে রেে নেকার অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং রেে পুনেশ োস্ক র াসন 
নর্উ ইেকন  নসটি এর্ং েং আইেযামের 1,446টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ কমর এর্ং 13টি প্রনতষ্ঠার্ 
পযনমর্ক্ষণ কমর যা রাষ্ট্রীে প্রমোজর্ীেতা রমমর্ র্মে র্া। গতকামের পযনমর্নক্ষত েঙ্ঘমর্র কাউনি 
অ্র্ুযােী নর্র্রণ নর্মর্ রিওো হে:  
  

• ব্রুকবলর্ - 10  
• কুইন্স - 3  

  
আজমকর তথয সংমক্ষমপ নর্মর্ তুমে ধ্রা হমো:  
  

• হাসপাতাম্বল ররাগী ভবতন  - 472 (-11)  
• সেে ভবতন  হওো ররাগী - 77  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 29  
• ICU এর সংখ্ো - 110 (-6)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 50 (-6)  
• রমাট বিসর্াজন সমূহ - 74,640 (+87)  
• মৃতুে - 5  
• রমাট মৃতুে - 25,288  

  
গতকাে নর্উ ইেকন  রেমে অ্র্ুনষ্ঠত 74,043 জমর্র পরীক্ষার মমধ্য মাত্র 572 জর্ র্া 0.77 
শতাংশ আক্রান্ত ররাগী নেে। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমের পরীক্ষাে আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.7%  0.5%  0.5%  

Central New York  0.8%  0.5%  0.2%  
Finger Lakes  0.3%  0.6%  0.5%  
Long Island  0.7%  0.7%  0.8%  
Mid-Hudson  0.9%  0.7%  0.8%  



 

 

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

Western New York  1.6%  1.4%  1.8%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 572 জর্ র্তুর্ র্মভে কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ররাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, যার মাধ্যমম নর্উ ইেকন  রেমে রেেজমুড় আক্রান্ত ররাগীর সর্নমমাে সংখ্যা হমো 429,737 
জর্। রমাে 429,737জর্ র্যনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামর্ শর্াি হমেমের্, তামির 
রভৌগনেক অ্র্স্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,699  6  
Allegany  85  1  
Broome  1,239  12  

Cattaraugus  180  2  
Cayuga  167  1  

Chautauqua  289  2  
Chemung  194  0  
Chenango  223  0  
Clinton  141  0  
Columbia  562  1  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,767  14  
Erie  9,465  52  
Essex  100  2  
Franklin  56  0  
Fulton  309  1  
Genesee  290  0  
Greene  305  0  
Hamilton  12  0  
Herkimer  289  0  
Jefferson  145  1  
Lewis  47  0  



 

 

Livingston  180  1  
Madison  432  0  
Monroe  5,317  20  

Montgomery  194  1  
Nassau  44,245  40  
Niagara  1,575  9  
NYC  232,120  279  
Oneida  2,244  2  

Onondaga  3,758  2  
Ontario  381  3  
Orange  11,334  6  
Orleans  304  0  
Oswego  282  1  
Otsego  124  0  
Putnam  1,473  0  

Rensselaer  817  4  
Rockland  14,129  11  
Saratoga  815  2  

Schenectady  1,179  7  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  0  
Seneca  95  0  

St. Lawrence  267  2  
Steuben  310  1  
Suffolk  44,498  42  
Sullivan  1,495  0  
Tioga  206  2  

Tompkins  244  0  
Ulster  2,127  1  
Warren  315  0  

Washington  266  0  
Wayne  275  0  

Westchester  36,689  38  
Wyoming  123  2  



 

 

Yates  60  1  
  
  
গতকাে নর্উ ইেকন  রেমে COVID-19 এর কারমণ 5 জমর্র মৃতুয হমেমে, যার  মে রমাে এমস 
িাুঁনড়মেমে 25,288 এ। একটি রভৌগনেক নর্শি র্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনি অ্  ররনসমেন্স অ্র্ুযােী:  
  
কাউবি অ  ররবসম্বিন্স অর্ুর্ােী 

মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Broome  1  
Erie  1  

Montgomery  1  
Oneida  1  
Ulster  1  

  
###  
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