
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন  বরম্ব ার্ন  করা COVID-19  রীক্ষাগুবলর সিনাবিক সংখ্োর র্তুর্ ররকর্ন  র াষণা 
কম্বরম্বের্ গভর্নর কুওম্বমা  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ 102,925-টি  রীক্ষার ফলাফল বরম্ব ার্ন  করা হম্বয়বেল  

  
গতকাম্বলর COVID-19  রীক্ষাগুবলর মম্বিে 0.82 েতাংে  বিটিভ বেল; 1 েতাংম্বের র্ীম্বে 

সংক্রমম্বণর হার সহ র্ার্া 36তম বির্  
  

বর্উ ইয়কন  রের্ NYS বির্ হোন্ড সোবর্র্াইিাম্বরর 6 বমবলয়র্ রিাতল বিতরণ কম্বরম্বে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ COVID-19 এর কারম্বণ 2 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে; বর্উ ইয়কন  বসটিম্বত 
রকাম্বর্া মৃতুের খ্ির  াওয়া যায়বর্  

  
রের্ বলকার অম্ব াবরটি ও রের্  বুলে র্াস্ক রফাসন 1,359 টি প্রবতষ্ঠার্  বরিেনর্ কম্বর, তারা রিখ্ম্বত 

 ার্ রয 4 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম রমম্বর্ েলবেল র্া  
  

বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ আম্বরা 849 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্রান্ত বর্বিত কম্বর - যা রের্িো ী 50 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বন্তর  র্র্াসহ রমার্ আক্রাম্বন্তর সংখ্োম্বক 443,640-রত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ সম্নাচ্চ ররকর্ন  সংখ্যক COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল 
র াষণা কমরমের্—102,925—গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে নরমপােন  করা হময়মে। গতকামলর সংক্রমমণর 
হার 0.82 শতাংশ, যা োর্া 36তম নির্ 1 শতাংমশর নর্মে। গতকাল নর্উ ইয়কন  নসটিমত রকার্ 
মৃতুযর খ্্র পাওয়া যায়নর্। র্তুর্ রকমসর সংখ্যা, রেমে পনজটিভ আসা পরীক্ষার শতকরা হার 
এ্ং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক রর্ো পময়ন্টগুনল স্ সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া যাম্।  
  
"নর্উ ইয়কন মক COVID-19 এর রেমক নর্রাপি রাখ্মত আমামির একটি প্রমেষ্টার নভনি হল রেনেং। 
আপনর্ যত র্নশ রেনেং করম্র্, ভারাইমসর েনিময় পরা েন্টি তত র্নশ নর্ভুন ল হম্," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "গতকামলর ররকর্ন -উচ্চ সংখ্যক রেেগুনল সহায়তা করম্ নর্উ ইয়মকন র কলযাণ 
রক্ষার জর্য রাজযমক সমেতর্ ভাম্ নসদ্ধান্ত নর্মত, এ্ং সহায়তা করম্ তামির নর্মজমির জর্য 
নসদ্ধান্ত নর্মত। গতকামলর ররকর্ন  উচ্চ সংখ্যক পরীক্ষা রাজযমক নর্উ ইয়কন ্াসীমির কলযাণ রক্ষার জর্য 
অ্্নহত নসদ্ধান্ত নর্মত সাহাযয কমর, এ্ং তামির নর্মজমির জর্য অ্্নহত নসদ্ধান্ত নর্মত সাহাযয কমর। 

https://forward.ny.gov/


 

 

নকন্তু শুধু রেনেংই যমেষ্ট র্য়, এ্ং আমামির ্ানসন্দামিরমক মাস্ক পরা, সামানজক িরূত্ব ও হাত 
রধাোঁয়া োনলময় রযমত হম্। আমরা অ্পর প্রান্ত নিময় এক সামে র্নিময় আসমত পার্, নকন্তু এর 
মামে আমামির নর্উ ইয়মকন  োফ োকমত হম্।"  
  
সরকার আরও র াষণা কমরমের্ রয নর্উ ইয়কন  রামজয 6 নমনলয়র্ NYC নির্ হযান্ড সযানর্োইজামরর 
র্াতল ন্তরণ করা হময়মে। স্বাস্থ্যমস্া রফনসনলটিজ, সরকারী সংস্থ্া, ফুর্ ্যাংক, সু্কল, কমলজ, 
পা্নলক হাউনজং, গণ পনর্হণ, কারাগার, প্রেম প্রনতনক্রয়াকারী, সম্মুখ্ সারীর কমী, এ্ং 
উপাসর্ালয়, অ্র্যার্যমির মমধয ন্র্ামূমলয হযান্ড সযানর্োইজার সর্রাহ করা হময়মে, পুমরা মহামানর 
জমুি।  
  
গতকাল রেে নলকার অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এ্ং রেে পুনলশ োস্ক রফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও লং আইলযামন্ডর 1,359 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এ্ং রিমখ্ রয 4 টি প্রনতষ্ঠার্ রেমের নর্মিনশর্া রমমর্ েলমে র্া। গতকামলর পযনম্নক্ষত 
লঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুযায়ী ন্্রণ নর্মে রিওয়া হল:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• েোম্বর্র্ আইলোন্ড - 1  
• র্াসাউ - 1  
• সাম্বফাক - 1  

  
আজমকর তেয সংমক্ষমপ নর্মে তুমল ধরা হমলা:  
  

• হাস াতাম্বল ররাগী ভবতন  - 467 (-7)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 58  
• হাস াতাল কাউবিসমূহ - 34  
• ICU এর সংখ্ো - 127 (+7)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 51 (-3)  
• রমার্ োড়া র ম্বয়ম্বের্ - 75,707 (+58)  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে অ্র্ুনষ্ঠত 102,925 জমর্র পরীক্ষার মমধয মাত্র 849 জর্ ্া 0.82 
শতাংশ পনজটিভ ররাগী নেল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় পনজটিভ ফলাফমলর শতাংশ 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুিিার  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  
Capital Region  1.4%  1.2%  1.0%  

Central New York  1.0%  1.3%  0.7%  
Finger Lakes  1.0%  1.1%  0.9%  



 

 

Long Island  1.0%  1.3%  1.4%  
Mid-Hudson  1.1%  1.2%  0.9%  

Mohawk Valley  0.4%  1.0%  0.8%  
New York City  1.0%  0.7%  0.7%  
North Country  0.2%  0.2%  0.1%  
Southern Tier  0.4%  0.7%  0.4%  

Western New York  1.2%  1.5%  1.5%  
  
এোিাও গভর্নর আরও 849 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ররাগীর সংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, যার মাধযমম নর্উ ইয়কন  রেমে রেেজমুি আক্রান্ত ররাগীর স্নমমাে সংখ্যা হমলা 443,640 
জর্। রমাে 443,640 জর্ ্যনি যারা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভাম্ শর্াি হময়মের্, তামির 
রভৌগনলক অ্্স্থ্ার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমার্ আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  2,896  14  
Allegany  94  1  
Broome  1,410  15  

Cattaraugus  239  0  
Cayuga  187  2  

Chautauqua  507  11  
Chemung  247  8  
Chenango  245  1  
Clinton  152  0  
Columbia  577  0  
Cortland  119  10  
Delaware  128  0  
Dutchess  4,984  9  
Erie  10,567  64  
Essex  151  1  
Franklin  61  1  
Fulton  316  1  
Genesee  307  1  
Greene  317  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  312  0  



 

 

Jefferson  157  0  
Lewis  50  0  

Livingston  194  4  
Madison  478  2  
Monroe  5,712  36  

Montgomery  218  1  
Nassau  45,633  83  
Niagara  1,678  7  
NYC  237,558  306  
Oneida  2,341  8  

Onondaga  4,060  17  
Ontario  435  8  
Orange  11,611  17  
Orleans  321  1  
Oswego  362  5  
Otsego  312  16  
Putnam  1,554  4  

Rensselaer  876  6  
Rockland  14,530  20  
Saratoga  955  12  

Schenectady  1,351  8  
Schoharie  77  2  
Schuyler  32  2  
Seneca  104  1  

St. Lawrence  304  1  
Steuben  326  0  
Suffolk  45,615  81  
Sullivan  1,549  1  
Tioga  219  1  

Tompkins  375  6  
Ulster  2,215  6  
Warren  348  7  

Washington  283  8  
Wayne  301  0  



 

 

Westchester  37,486  32  
Wyoming  128  1  
Yates  62  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  রেমে COVID-19 এর কারমণ 2 জমর্র মৃতুয হময়মে, যার ফমল রমাে এমস 
িাোঁনিময়মে 25,384 এ। একটি রভৌগনলক ন্শি ্যাখ্যানর্ম্নরূপ, কাউনন্ট অ্ফ ররনসমর্ন্স অ্র্ুযায়ী:  
  
কাউবি অফ ররবসম্বর্ন্স অর্ুযায়ী মৃতুে  

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Nassau  1  

  
###  
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