
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা টার্া 19 বির্ ধম্বর COVID-19 এর সংক্রমম্বের হার 1 েতাংম্বের বর্ম্বে নর্ম্বম এম্বসম্বে 
িম্বল ন াষো কম্বরর্  

  
গতকাম্বলর COVID-19 নটম্বের মাত্র 0.79 েতাংে আক্রান্ত বেল  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  নেম্বট COVID-19 এর কারম্বে 3 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  নেট ওম্বয়োর্ন বর্উ ইয়কন  এ সংক্রমে হাম্বরর িৃবি পর্নম্বিক্ষে করম্বে  

  
SLA এিং নেট পবুলে টাস্ক ন াসন 4 টি প্রবতষ্ঠাম্বর্ রাম্বজের প্রম্বয়াজর্ীয়তার লঙ্ঘর্ পর্নম্বিক্ষে 

কম্বরম্বে  
  

বর্উ ইয়কন  নেম্বট আম্বরা 566 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  টর্া বর্বিত কম্বর - র্া নেটিোপী 39 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  টর্াসহ নমাট আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 431,340-নত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট গতকাল টার্া 19 নির্ ধমর 
পরীক্ষায় COVID-19 এ আক্রামের হার 1 শতাাংমশর কম নেল। গতকাল, নর্উ ইয়কন  ঘেমট নরমপাটন  
করা পরীক্ষার ফলাফমলর 0.79 শতাাংশ পনজটিভ নেল। নর্উ ইয়কন  ঘেট ওময়োর্ন নর্উ ইয়মকন র 
সাংক্রমমণর হামরর সাম্প্রনতক বৃনি নর্নবড়ভামব পেনমবক্ষণ করমে। গভর্নর চলমার্ COVID-19 
মহামারী চলাকালীর্ সমময় ঘেমটর অ্গ্রগনত সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমকও আপমেট কমরনেমলর্। র্তুর্ 
আক্রামের সাংখ্যা, পরীক্ষায় আক্রাে হওয়ার শতকরা হার এবাং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা 
পময়ন্টগুনল সব সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োমব।  
  
"অ্নবরত নবচক্ষণ ও ঐকযবি এবাং শৃঙ্খলাবিভামব কাজ কমর চলা নর্উ ইয়কন বাসীমির জর্য 
আমামির কামে সখু্বর আমে। সাংক্রমমণর হার 0.79 শতাাংশ এবাং টার্া 19 নির্ ধমর এটি 1 
শতাাংমশর নর্মচ, ো সনতযই ভামলা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির কােনকর করার প্রমচষ্টাগুনল 
অ্বযাহত র। আমামির পিমক্ষপ গ্রহণ োড়া অ্র্য ঘকামর্া কারমণ সাংক্রমমণর হার কমম র্া, তাই 
আমরা কােনকর করার কাজটি অ্বযাহত ঘরমখ্নে। আবার, আনম স্থার্ীয় প্রশাসর্মক ঘেমটর নর্মিন নশকা 
বলবৎ করার আহ্বার্ জার্ানি। কী ঘখ্ালা হমব এবাং কী বন্ধ রাখ্া হমব তারা ঘস নসিাে ঘর্য় র্া, 
নকন্তু তামিরমক ঘমমর্ চলার নবষয়টি ঘিখ্মত হয় এবাং তামির আমরা ভামলা কাজ করমত হমব।"  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

গতকাল ঘেট নলকার অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবাং ঘেট পুনলশ টাস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি এবাং লাং আইলযামের 989টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এবাং ঘিমখ্ ঘে 4টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমটর নর্মিনশর্া ঘমমর্ চলমে র্া। গতকামলর পেনমবনক্ষত লঙ্ঘমর্র 
কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নববরণ নর্মচ ঘিওয়া হল:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• কুইন্স - 1  
• েোম্বটর্ আইলোন্ড - 1  
• সাম্ব াক - 1  

  
আজমকর তথয সাংমক্ষমপ নর্মচ তুমল ধরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল নরাগী ভবতন  - 492 (+4)  
• সিে ভবতন  হওয়া নরাগী - 74  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 32  
• ICU এর সংখ্ো - 136 (+3)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো- 54 (+2)  
• নমাট োড়া নপম্বয়ম্বের্ - 74,791 (+60)  
• মৃতুে - 3  
• নমাট মৃতুে - 25,305  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুনষ্ঠত 71,189 জমর্র ঘটমের মমধয মাত্র 566 জর্ বা 0.79 শতাাংশ 
আক্রাে ঘরাগী নেল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর ঘটমে আক্রামের শতাাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  নসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  0.4%  1.4%  0.5%  

Central New York  0.7%  0.8%  0.6%  
Finger Lakes  0.3%  0.5%  0.5%  
Long Island  0.6%  1.1%  0.9%  
Mid-Hudson  0.8%  1.0%  0.9%  

Mohawk Valley  0.2%  0.8%  0.2%  
New York City  0.7%  0.8%  0.9%  
North Country  0.1%  0.5%  0.6%  
Southern Tier  0.5%  0.3%  0.3%  

Western New York  1.1%  1.8%  1.4%  
  



 

 

এোড়াও গভর্নর আরও 566 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সাংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মাধযমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সবনমমাট সাংখ্যা হমলা 431,340 
জর্। ঘমাট 431,340 জর্ বযনি ভাইরাসটির পরীক্ষায় পনজটিভ হময়মের্, তামির ঘভৌমগানলক 
অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  নমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,718  7  
Allegany  86  0  
Broome  1,268  12  

Cattaraugus  185  1  
Cayuga  175  1  

Chautauqua  310  5  
Chemung  194  0  
Chenango  223  0  
Clinton  147  1  
Columbia  564  0  
Cortland  98  0  
Delaware  109  0  
Dutchess  4,798  8  
Erie  9,589  43  
Essex  105  4  
Franklin  57  1  
Fulton  309  0  
Genesee  292  1  
Greene  306  1  
Hamilton  13  0  
Herkimer  292  2  
Jefferson  146  0  
Lewis  48  1  

Livingston  181  0  
Madison  435  1  
Monroe  5,364  16  

Montgomery  197  1  
Nassau  44,403  55  
Niagara  1,590  4  



 

 

NYC  232,825  260  
Oneida  2,259  3  

Onondaga  3,801  9  
Ontario  381  0  
Orange  11,366  12  
Orleans  305  1  
Oswego  286  1  
Otsego  124  0  
Putnam  1,482  2  

Rensselaer  822  3  
Rockland  14,161  12  
Saratoga  824  0  

Schenectady  1,211  5  
Schoharie  69  0  
Schuyler  24  0  
Seneca  98  2  

St. Lawrence  267  0  
Steuben  310  0  
Suffolk  44,605  44  
Sullivan  1,499  0  
Tioga  206  0  

Tompkins  248  3  
Ulster  2,141  4  
Warren  316  0  

Washington  266  0  
Wayne  277  2  

Westchester  36,780  38  
Wyoming  125  0  
Yates  60  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাট এমস 
িাাঁনড়ময়মে 25,305 এ। একটি ঘভৌগনলক নবশি বযাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্ফ ঘরনসমেন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  নরবসম্বেন্স অর্ুর্ায়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  



 

 

Bronx  2  
Essex  1  

  
###  
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