
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/14/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে টার্া 35 তম বিম্বর্র মম্বতা COVID-19 আক্রাম্বের হার 1 
েতাাংম্বের বর্ম্বে রম্বেম্বে  

  
গতকাম্বলর COVID-19 ঘটম্বের মাত্র 0.92 েতাাংে আক্রাে বেল  

  
গতকাল বর্উ ইেকন  ঘেম্বট COVID-19 এর কারম্বণ 4 জম্বর্র মৃতুে হম্বেম্বে  

  
ঘেট বলকার অম্ব াবরটি ও ঘেট পবুলে টাস্ক ঘ ার্ন 1,018 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরিেনর্ কম্বর, তারা 

ঘিখম্বত পার্ ঘে 8 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্েম ঘমম্বর্ েলবেল র্া  
  

বর্উ ইেকন  ঘেম্বট আরও 583 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বর্র  টর্া বর্বিত কম্বর - ো ঘেটিোপী 35 
কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  টর্ার্হ ঘমাট আক্রাম্বের র্াংখোম্বক 444,948-ঘত বর্ম্বে আম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট টার্া 38 নিমর্ পরীক্ষায় 
COVID-19 এ আক্রামের হার 1 শতাাংমশর কম নেল। গতকাল, নর্উ ইয়কন  ঘেমট নরমপাটন  করা 
পরীক্ষার ফলাফমলর 0.92 শতাাংশ পনজটিভ নেল। র্তুর্ আক্রামের সাংখ্যা, ঘটমে আক্রাে হওয়ার 
শতকরা হার এবাং অ্র্যার্য অ্মর্ক সহায়ক ঘেটা পময়ন্টগুনল সব সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া 
োমব।  
  
"নর্উ ইয়মকন র সরকার COVID-19-এর উপর ঘেমটর প্রনতনক্রয়া জার্ামত বযবস্থা গ্রহণ কমরমে, 
তমব নর্উ ইয়মকন র বানসন্দারা এটিমক গুরুত্ব সহকামর নর্ময়মে। আমরা এই ভাইরাসমক পরানজত 
করমত পানর এবাং একটি ভামলা ভনবষযৎ ততনর করমত পানর, নকন্তু আমামির নর্উ ইয়কন বাসীমির 
মাস্ক পরা, সামানজক িরূত্ব বজায় রাখ্া এবাং হাত ঘ ায়া বজায় রাখ্া, েখ্র্ স্থার্ীয় সরকার 
ঘেমটর নর্মিন নশকা প্রময়াগ করমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "ঘকামর্া সমন্দহ ঘর্ই ঘে আমরা উন্ননত 
কমরনে নকন্তু এটা এখ্মর্া ঘশষ হয়নর্। নর্উ ইয়কন  টাফ থাকার মা যমম, আমরা একসামথ এটা রপ্ত 
করমবা।"  
  
গতকাল ঘেট নলকার অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এবাং ঘেট পুনলশ টাস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও লাং আইলযামের 1,018 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ 
কমর এবাং ঘিমখ্ ঘে 8 টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমটর নর্মিনশর্া ঘমমর্ চলমে র্া। গতকামলর পেনমবক্ষণ করা 
লঙ্ঘমর্র কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নববরণ নর্মচ ঘিওয়া হমলা:  

https://forward.ny.gov/


 

 

  
• মোর্হাটর্ - 1  
• কুইন্স - 2  
• র্ার্াউ - 5  

  
আজমকর তথয সাংমক্ষমপ নর্মচ তুমল  রা হমলা:  
  

• হার্পাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 464 (+0)  
• র্িে ভবতন  হওো ঘরাগী - 43  
• হার্পাতাল কাউবির্মূহ - 33  
• ICU এর র্াংখো - 143 (+12)  
• ইিুম্বিের্ র্হ ICU এর র্াংখো - 59 (+5)  
• ঘমাট োড়া ঘপম্বেম্বের্ - 75,814 (+47)  
• মৃতুে - 4  
• ঘমাট মৃতুে - 25,394  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট অ্র্ুনষ্ঠত 63,358 জমর্র ঘটমের মম য মাত্র 583 জর্ বা 0.92 শতাাংশ 
আক্রাে ঘরাগী নেল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর ঘটমে আক্রামের শতাাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  1.0%  1.0%  0.4%  

Central New York  0.7%  2.0%  1.4%  
Finger Lakes  0.9%  0.6%  0.8%  
Long Island  1.4%  1.2%  0.9%  
Mid-Hudson  0.9%  1.2%  1.6%  

Mohawk Valley  0.8%  0.4%  0.4%  
New York City  0.7%  0.8%  1.0%  
North Country  0.1%  0.2%  0.5%  
Southern Tier  0.4%  0.4%  0.1%  

Western New York  1.5%  2.0%  1.2%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 583 জর্ র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে ঘরাগীর সাংখ্যা নর্নিত 
কমরমের্, োর মা যমম নর্উ ইয়কন  ঘেমট ঘেটজমুড় আক্রাে ঘরাগীর সবনমমাট সাংখ্যা হমলা 444,948 
জর্। ঘমাট 444,948 জর্ বযনি োরা ভাইরামস নর্নিতভামব আক্রাে শর্াি হময়মের্, তামির 
ঘভৌগনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  



 

 

Albany  2,921  6  
Allegany  94  0  
Broome  1,420  2  

Cattaraugus  242  1  
Cayuga  190  0  

Chautauqua  516  1  
Chemung  251  0  
Chenango  245  0  
Clinton  153  0  
Columbia  577  0  
Cortland  132  4  
Delaware  128  0  
Dutchess  4,994  8  
Erie  10,668  31  
Essex  151  0  
Franklin  63  0  
Fulton  320  2  
Genesee  307  0  
Greene  318  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  313  0  
Jefferson  158  1  
Lewis  50  0  

Livingston  196  0  
Madison  478  0  
Monroe  5,764  37  

Montgomery  218  0  
Nassau  45,763  52  
Niagara  1,689  4  
NYC  238,067  265  
Oneida  2,348  1  

Onondaga  4,096  15  
Ontario  443  4  
Orange  11,652  17  



 

 

Orleans  321  0  
Oswego  390  2  
Otsego  314  0  
Putnam  1,561  4  

Rensselaer  879  0  
Rockland  14,581  34  
Saratoga  964  3  

Schenectady  1,357  1  
Schoharie  82  4  
Schuyler  32  0  
Seneca  104  0  

St. Lawrence  307  3  
Steuben  326  0  
Suffolk  45,714  31  
Sullivan  1,557  4  
Tioga  221  2  

Tompkins  382  1  
Ulster  2,219  1  
Warren  348  0  

Washington  284  0  
Wayne  303  0  

Westchester  37,571  40  
Wyoming  130  2  
Yates  62  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 4 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাট এমস 
িাাঁনড়ময়মে 25,394 জমর্। বসবামসর কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগনলক নবশি বযাখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  
ির্িাম্বর্র কাউবি অর্ুোেী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Erie  1  

Queens  1  
Suffolk  1  

Westchester  1  
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