
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ররকর্ন  সংখ্েক কম COVID-19 পবিটিভ পরীক্ষার কথা র াষণা কম্বরম্বের্  
  
টার্া 17তম বির্ সংক্রমম্বণর হার 1েতাংম্বের বর্ম্বে;গতকাম্বলর COVID-19 রটম্বের 0.66 েতাংে 

পবিটিভ বেল।  
  

বর্উ ইয়কন  এিং বর্উ িাবসনর িন্দর কততন পক্ষ এিং বর্উ ইয়কন  বসটি রহল্থ + হাসপাতাল JFK এিং 
লাগাবর্ন য়া বিমার্িন্দম্বর র্তুর্ পরীক্ষার সাইট স্থাপর্ করম্বি  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বট COVID-19-এর কারম্বণ 7 িম্বর্র মততুে হম্বয়ম্বে  

  
SLA এিং রেট পবুলে টাস্ক র াসন 34 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বিের প্রম্বয়াির্ীয়তাগুবলর লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষণ 

কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  রেম্বট আম্বরা 408 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া রেটিোপী 27 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্াসহ রমাট আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 430,145-রত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ এক ররকর্ন  সংখ্যক কম COVID-19 পরীক্ষোর ইতিবোচকিোর হোর, 
0.66 শিোংশ র োষণো কমরমের্। র্িুর্ রকমসর সংখ্যো, পরীক্ষোর শিোংশ যোরো পতজটিভ তেল এবং 
অর্যোর্য অমর্ক সহোয়ক র্োটো পময়ন্ট সব সময় forward.ny.gov-এ পোওয়ো যোমব। 
  
গভর্নর এেোডোও র োষণো কমরমের্ রয তর্উ ইয়কন  এবং তর্উ জোতসন বন্দর কিৃপক্ষ (Port Authority 
of New York and New Jersey) এবং তর্উ ইয়কন  তসটি রহল্থ + হোসপোিোল (New York City 
Health + Hospitals) JFK এবং লোগোতর্ন য়ো তবমোর্বন্দমর (LaGuardia Airports) র্িুর্ পরীক্ষো 
রকন্দ্র স্থোপর্ করমব যোমি রোমজযর বোইমর রথমক আসো পযনটকমের রথমক COVID-19 এর তবস্তোর 
সীতমি করো যোয়।  
  
"গি কময়ক সপ্তোহ ধমর আমোমের সংক্রমমণর হোর এক শিোংমশর তর্মচ রথমকমে। আমোমের এই 
পযনোময় তর্ময় আসোর জর্য তর্উ ইয়কন বোসীমের অতভর্ন্দর্, তকন্তু আমোমের অবশযই রসই কোজ চোতলময় 
রযমি হমব এবং আমোমের মোস্ক পরো এবং সোমোতজকভোমব েরূত্ব বজোয় রোখ্ো চোতলময় রযমি হমব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমোমের অগ্রগতি রেখ্োয় রয এই ভোইরোস তবজ্ঞোমর্র প্রতি সোডো রেয়, 
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রোজর্ীতির প্রতি র্য়। এটো ঔষধ এবং তবজ্ঞোর্ এবং জীবতবজ্ঞোমর্র একটি ফোংশর্ এবং রসভোমবই 
এর সোমথ আচরণ করো উতচি।"  
  
গিকোল রেট তলকোর অথতরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং রেট পুতলশ টোস্ক রফোসন 
(State Police Task Force) তর্উ ইয়কন  তসটি এবং লং আইলযোমের 3,964টি প্রতিষ্ঠোর্ পতরেশনর্ 
কমর এবং 34 টি প্রতিষ্ঠোর্ পযনমবক্ষণ কমর যো রোমজযর প্রময়োজর্ীয়িো রমমর্ চলতেল র্ো। এই 
সপ্তোহোমের পযনমবতক্ষি লঙ্ঘমর্র কোউতন্ট অর্ুযোয়ী তববরণ তর্মচ রেওয়ো হল:  
  

• িঙ্কস- 6  
• ব্রুকবলর্ - 10  
• মোর্হাটর্ - 8  
• কুইন্স - 5  
• র্াসাউ - 4  
• সাম্ব াক - 1  

  
আজমকর িথয সংমক্ষমপ তর্মচ িুমল ধরো হমলো:  
  

• হাসপাতাম্বল ররাগী ভবতন  - 482 (+10)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 56  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 32  
• ICU এর সংখ্ো - 120 (+10)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 54 (+4)  
• রমাট োড়া রপম্বয়ম্বের্ - 74,684 (+44)  
• মততুে - 7  
• রমাট মততুে - 25,295  

  
গিকোল তর্উ ইয়কন  রেমট অর্ুতষ্ঠি 62,031 জমর্র পরীক্ষোর মমধয মোত্র 408 জর্ বো 0.66 
শিোংশ আক্রোে ররোগী তেল। গি তির্ তেমর্ প্রতিটি অঞ্চমলর পরীক্ষোয় আক্রোমের শিোংশ তর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.5%  0.5%  0.4%  

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

Mohawk Valley  0.4%  0.2%  0.2%  
New York City  0.7%  0.8%  0.7%  



 

 

North Country  0.8%  0.3%  0.1%  
Southern Tier  0.5%  0.6%  0.5%  

Western New York  1.4%  1.8%  1.1%  
  
এেোডোও গভর্নর আরও 408 জর্ র্িুর্ র্মভল কমরোর্োভোইরোমস আক্রোে ররোগীর সংখ্যো তর্তিি 
কমরমের্, যোর মোধযমম তর্উ ইয়কন  রেমট রেটজমুড আক্রোে ররোগীর সবনমমোট সংখ্যো হমলো 430,145 
জর্। রমোট 430,145 জর্ বযতি যোরো ভোইরোমসর জর্য ইতিবোচকভোমব শর্োি হময়মের্, িোমের 
রভৌগতলক অবস্থোর্ তর্ম্নরূপ:  
  
কাউবি  রমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,701  2  
Allegany  85  0  
Broome  1,250  11  
Cattaraugus  182  2  
Cayuga  167  0  
Chautauqua  289  0  
Chemung  194  0  
Chenango  223  0  
Clinton  142  1  
Columbia  562  0  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,777  10  
Erie  9,491  26  
Essex  100  0  
Franklin  56  0  
Fulton  309  0  
Genesee  290  0  
Greene  305  0  
Hamilton  12  0  
Herkimer  289  0  
Jefferson  145  0  
Lewis  47  0  
Livingston  180  0  
Madison  432  0  
Monroe  5,330  13  



 

 

Montgomery  196  2  
Nassau  44,284  39  
Niagara  1,576  1  
NYC  232,334  214  
Oneida  2,245  1  
Onondaga  3,768  10  
Ontario  381  0  
Orange  11,343  9  
Orleans  304  0  
Oswego  282  0  
Otsego  124  0  
Putnam  1,475  2  
Rensselaer  818  1  
Rockland  14,139  10  
Saratoga  816  1  
Schenectady  1,182  3  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  0  
Seneca  95  0  
St. Lawrence  267  0  
Steuben  310  0  
Suffolk  44,519  21  
Sullivan  1,495  0  
Tioga  206  0  
Tompkins  244  0  
Ulster  2,134  7  
Warren  315  0  
Washington  266  0  
Wayne  275  0  
Westchester  36,710  21  
Wyoming  124  1  
Yates  60  0  
  
Yগিকোল তর্উ ইয়কন  রেমট COVID-19 এর কোরমণ 7 জমর্র মৃিুয হময়মে, যোর ফমল রমোট এমস 
েোাঁতডময়মে 25,295 এ। একটি রভৌগতলক তবশে বযোখ্যোতর্ম্নরূপ, কোউতন্ট অফ ররতসমর্ন্স অর্ুযোয়ী:  
  



 

 

কাউবি অ  ররবসম্বর্ন্স অর্ুর্ায়ী মততুে  
কাউবি  র্তুর্ মততুে  
Herkimer  1  
Kings  3  

Manhattan  1  
Oneida  2  

  
###  
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