
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/7/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে এক মাম্বে ধম্বর COVID-19 আক্রাম্বের হার 1 েতাাংম্বের বর্ম্বে  
  

গতকাম্বলর COVID-19 ঘেম্বের মাত্র 0.88 েতাাংে আক্রাে বেল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে COVID-19 এর কারম্বণ 2 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

ঘেে বলকার অম্ব াবরটি ও ঘেে পবুলে োস্ক ঘ ােন 1,064 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, তারা ঘদখম্বত 
পার্ ঘে 7 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম ঘমম্বর্ েলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আম্বরা 520 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বের  ের্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেেিোপী 42 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্ােহ ঘমাে আক্রাম্বের োংখোম্বক 440,021-ঘত বর্ম্বয় আম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে এক মাস বা 31 দির্ ধমর দর্উ ইয়কন  ঘেমের 
COVID-19 সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর দর্মে দিল। গতকাল, ঘেমে দরম ােন  করা  রীক্ষার 0.88 
শতাংশ  দিটিভ দিল। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা,  রীক্ষার শতাংশ োরা আক্রান্ত দিল এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহায়ক ডাো  ময়ন্ট সবসময় forward.ny.gov-এ  াওয়া োমব।  
  
"দর্উ ইয়কন বাসীমির কম ার  দরশ্রমমর কলযামণ আমামির রামিয এখ্র্  ুমরা এক মাস ধমর COVID 
সংক্রমমণর হার এক শতাংমশর দর্মে দিল," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমামির সংখ্যা দিদতশীল 
রময় ঘগমি, এমর্দক েখ্র্ আমরা আমামির  েনায়ক্রমম, ডাো োদলত  ুর্রায় ঘখ্ালার ঘক্ষমে র্তুর্ 
মাইলফলমক ঘ  ৌঁমিদি। েখ্র্ আমরা এই শ্রম দিবমসর সপ্তাহামন্তর িুটি ঘশষ করদি, আদম সবাইমক 
স্মােন  থাকার আহ্বার্ িার্াদি োমত আমরা সামমর্র সপ্তাহ এবং মাসগুমলামত আমামির অ্গ্রগদত 
উিো র্ করমত  াদর। এখ্ামর্ ঘ  ৌঁিামত আমামির সবার কামির প্রময়াির্ হময়মি, এবং এই অ্গ্রগদত 
রক্ষা করমত আমামির সবাইমক হাত ঘধায়া, মাস্ক  রা, সামাদিক িরূত্ব  ালর্ করা অ্বযাহত রাখ্মত 
হমব এবং সমবনা দর দর্উ ইয়মকন র মত িঢ়ৃ থাকমত হমব।"  
  
গতকাল ঘেে দলকার অ্থদরটি (State Liquor Authority, SLA) এবং ঘেে  ুদলশ োস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) দর্উ ইয়কন  দসটি ও লং আইলযামের 1,064 টি প্রদতষ্ঠার্  দরিশনর্ 
কমর এবং ঘিমখ্ ঘে 7 টি প্রদতষ্ঠার্ ঘেমের দর্মিনশর্া ঘমমর্ েলমি র্া। গতকামলর  েনমবদক্ষত 
লঙ্ঘমর্র কাউদন্ট অ্র্ুোয়ী দববরণ দর্মে ঘিওয়া হল:  
  

https://forward.ny.gov/


 

 

• ব্রুকবলর্ - 1  
• মোর্হাের্ - 1  
• োম্ব াক - 5  

  
আিমকর তথয সংমক্ষম  দর্মে তুমল ধরা হমলা:  

• ঘরাগী হােপাতাম্বল ভবতন  - 413 (+3)  
• েদে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 49  
• হেবপোল কাউবি - 33  
• ICU োংখো - 115 (-4)  
• ইিুম্বিের্েহ ICU-ঘত ভবতন র োংখো - 57 (+1)  
• ঘমাে বিেোজন  - 75,471 (+46)  
• মৃতুে - 2  
• ঘমাে মৃতুে - 25,361  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমে অ্র্ুদষ্ঠত 58,865 িমর্র ঘেমের মমধয মাে 520 ির্ বা 0.88 শতাংশ 
আক্রান্ত ঘরাগী দিল। গত দতর্ দিমর্ প্রদতটি অ্ঞ্চমলর ঘেমে আক্রামন্তর শতাংশ দর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.5%  0.9%  0.5%  

Central New York  0.7%  0.8%  1.1%  
Finger Lakes  0.6%  0.7%  0.7%  
Long Island  1.5%  1.1%  1.0%  
Mid-Hudson  1.1%  0.9%  1.2%  

Mohawk Valley  0.7%  0.9%  1.1%  
New York City  0.7%  0.7%  0.8%  
North Country  0.2%  0.2%  0.3%  
Southern Tier  0.2%  0.5%  0.4%  

Western New York  1.2%  2.0%  1.9%  
  
এিাড়াও গভর্নর আরও 520 ির্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা দর্দিত 
কমরমির্, োর মাধযমম দর্উ ইয়কন  ঘেমে ঘেেিমুড় আক্রান্ত ঘরাগীর সবনমমাে সংখ্যা হমলা 440,021 
ির্। ঘমাে 440,021 ির্ বযদি োরা ভাইরামসর  রীক্ষায়  দিটিভ ফল লাভ কমরমির্, তামির 
ঘভ গদলক অ্বিার্ দর্ম্নরূ :  
  

কাউবি  ঘমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,833  2  



 

 

Allegany  92  0  
Broome  1,365  8  

Cattaraugus  230  1  
Cayuga  183  0  

Chautauqua  476  1  
Chemung  210  2  
Chenango  235  0  
Clinton  152  0  
Columbia  576  1  
Cortland  103  0  
Delaware  124  1  
Dutchess  4,939  11  
Erie  10,320  54  
Essex  149  1  
Franklin  59  0  
Fulton  312  0  
Genesee  302  1  
Greene  314  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  308  0  
Jefferson  156  2  
Lewis  49  0  

Livingston  189  0  
Madison  475  1  
Monroe  5,585  13  

Montgomery  215  0  
Nassau  45,229  36  
Niagara  1,654  4  
NYC  236,212  203  
Oneida  2,305  3  

Onondaga  3,993  10  
Ontario  408  3  
Orange  11,525  10  
Orleans  315  1  



 

 

Oswego  329  4  
Otsego  285  17  
Putnam  1,534  3  

Rensselaer  860  1  
Rockland  14,418  22  
Saratoga  893  4  

Schenectady  1,314  4  
Schoharie  73  0  
Schuyler  28  0  
Seneca  102  0  

St. Lawrence  297  1  
Steuben  320  0  
Suffolk  45,304  46  
Sullivan  1,544  1  
Tioga  214  2  

Tompkins  339  7  
Ulster  2,203  2  
Warren  326  0  

Washington  270  0  
Wayne  296  5  

Westchester  37,277  31  
Wyoming  127  1  
Yates  62  0  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 2 িমর্র মৃতুয হময়মি, োর ফমল ঘমাে এমস 
িাৌঁদড়ময়মি 25,361 এ। একটি ঘভ গদলক দবশি বযাখ্যাদর্ম্নরূ , কাউদন্ট অ্ফ ঘরদসমডন্স অ্র্ুোয়ী:  
  
কাউবি অ  ঘরবেম্বিন্স অর্ুোয়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Kings  1  

  
###  
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