
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/17/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ COVID-19 আক্রাম্বের হার 1 েতাাংম্বের বর্ম্বে  
  

গতকাম্বলর COVID-19 পরীক্ষাগুবলর 0.98 েতাাংম্বের ফলাফল পবিটিভ বিল  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 3 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বি  
  

ঘেে বলকার অম্ব াবরটি ও ঘেে পবুলে োস্ক ঘফার্ন 984 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, তারা ঘদখম্বত 
পার্ ঘে 4 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম ঘমম্বর্ েলবিল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে আরও 896 িম্বর্র কম্বরার্াভাইরার্ আক্রাম্বের  ের্া বর্বিত কম্বর - ো 

ঘেেিোপী 46 কাউবিম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্ার্হ ঘমাে আক্রাম্বের র্াংখোম্বক 447,262-ঘত বর্ম্বয় 
আম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরর্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের COVID-19 সংক্রমমণর হার 
এক শতাংমশর নর্মে রময়মে। গতকাল, নর্উ ইয়কন  ঘেমে নরম ােন  করা  রীক্ষার ফলাফমলর 0.98 
শতাংশ  নজটিভ নেল। র্তুর্ ঘকমসর সংখ্যা,  রীক্ষার শতাংশ োরা আক্রান্ত নেল এবং অ্র্যার্য 
অ্মর্ক সহায়ক ডাো  ময়ন্ট সবসময় forward.ny.gov-এ  াওয়া োমব।  
  
"নর্উ ইয়কন বাসীমের মমতা অ্র্য ঘকামর্া কনমউনর্টি এই এই  েনাময় আমসনর্। আমরা জানতর সমবনাচ্চ 
সংক্রমমণর হার ঘেমক জানতর সবননর্ম্ন সংক্রমমণর হামর এমসনে। ইনতহামসর বইগুনল এটিই বলমব। 
এটি একটি কারমণ  মেমে: কারণ নর্উ ইয়কন বাসীরা এনগময় এমসমে এবং তামের কনমউনর্টিমত 
ভামলাবাসা এবং নবশ্বাস নেল এবং এমক অ্ মরর ঘেখ্ামশার্া কমরনেল," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এখ্র্ আমামের কযানলমেশর্ COVID  নরোলর্া এবং  ুর্রায় ঘখ্ালার বযবস্থা র্ার মমযয 
রময়মে। আমরা COVID সংক্রমমণর হার ঘকামর্া সমময়র জর্য এক শতাংমশর ঘবনশ ঘেখ্মত োই র্া, 
এবং আমরা এর নবরুমে আনে। এখ্ামর্ ত্রুটির ঘকামর্া মানজন র্ ঘর্ই- এই মহামানর সীমার বাইমর: 
সবাইমক অ্বশযই হাত যুমত হমব, সামানজক েরূত্ব বজায় রাখ্মত হমব ও তামের মাস্ক  রমত হমব 
এবং সমবনা নর নর্উ ইয়কন মক কম ার োকমত হমব।"  
  
গতকাল ঘেে নলকার অ্েনরটি (State Liquor Authority) এবং ঘেে  ুনলশ োস্ক ঘফাসন (State 
Police Task Force) নর্উ ইয়কন  নসটি ও লং আইলযামের 984টি প্রনতষ্ঠার্  নরেশনর্ কমর এবং 

https://forward.ny.gov/


 

 

ঘেমখ্ ঘে 4টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের নর্মেনশর্া ঘমমর্ েলমে র্া। গতকামলর  েনমবনক্ষত লঙ্ঘমর্র নববরণ 
কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী নর্মে ঘেওয়া হমলা:  
  

• ব্রুকবলর্ - 1  
• মোর্হাের্ - 1  
• র্াম্বফাক - 2  

  
আজমকর তেয সংমক্ষম  নর্মে তুমল যরা হমলা:  
  

• হার্পাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 486 (+3)  
• র্দে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 72  
• কাউবিগুবলম্বত হার্াপাতাম্বলর র্াংখো- 33  
• ICU এর র্াংখো - 135 (-3)  
• ইিুম্বিের্র্হ ইর্ম্বের্বর্ভ ঘকয়ার ইউবর্ে (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র র্াংখো - 

68 (+1)  
• ঘমাে বির্োিন  - 75,962 (+59)  
• মৃতুে - 3  
• ঘমাে মৃতুে - 25,413  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে জার্ামর্া 91,504 টি  রীক্ষার মমযয মাত্র 896 টি বা 0.98 শতাংশ 
 নজটিভ ঘরাগী নেল। গত নতর্ নেমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর  রীক্ষায় আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূ :  
  

অঞ্চল  ঘর্ামিার  মঙ্গলিার  িুধিার  
Capital Region  0.8%  0.7%  1.0%  

Central New York  1.7%  1.1%  1.2%  
Finger Lakes  0.7%  0.5%  0.6%  
Long Island  1.2%  1.3%  1.1%  
Mid-Hudson  1.2%  1.4%  1.4%  

Mohawk Valley  1.0%  0.3%  0.6%  
New York City  1.1%  0.8%  1.0%  
North Country  0.3%  0.3%  0.2%  
Southern Tier  0.4%  0.2%  0.4%  

Western New York  1.4%  1.1%  1.5%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও 896 টি র্তুর্ র্মভল কমরার্াভাইরামসর ঘকস নর্নিত কমরমের্, ো নর্উ 
ইয়কন  ঘেমে রাজযবযা ী নর্নিত ঘকমসর সবনমমাে সংখ্যা 447,262 এ নর্ময় আমস। ঘমাে 447,262 
জর্ বযনি োরা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামব শর্াি হময়মের্, তামের ঘভৌগনলক অ্বস্থার্ নর্ম্নরূ :  
  



 

 

কাউবি  ঘমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,969  21  
Allegany  94  0  
Broome  1,437  9  

Cattaraugus  248  3  
Cayuga  194  1  

Chautauqua  533  6  
Chemung  294  19  
Chenango  245  0  
Clinton  154  0  
Columbia  579  2  
Cortland  141  4  
Delaware  129  0  
Dutchess  5,042  28  
Erie  10,833  81  
Essex  154  0  
Franklin  63  0  
Fulton  331  6  
Genesee  309  2  
Greene  319  1  
Hamilton  14  0  
Herkimer  316  2  
Jefferson  159  1  
Lewis  50  0  

Livingston  199  2  
Madison  480  0  
Monroe  5,839  30  

Montgomery  219  1  
Nassau  45,989  83  
Niagara  1,703  9  
NYC  238,958  333  
Oneida  2,363  4  

Onondaga  4,158  25  
Ontario  452  3  
Orange  11,734  23  
Orleans  322  0  
Oswego  412  3  



 

 

Otsego  322  4  
Putnam  1,567  2  

Rensselaer  892  5  
Rockland  14,698  38  
Saratoga  976  6  

Schenectady  1,372  10  
Schoharie  83  0  
Schuyler  33  0  
Seneca  104  0  

St. Lawrence  313  3  
Steuben  339  5  
Suffolk  45,915  72  
Sullivan  1,565  4  
Tioga  221  0  

Tompkins  388  2  
Ulster  2,231  2  
Warren  352  1  

Washington  287  1  
Wayne  305  1  

Westchester  37,672  38  
Wyoming  130  0  
Yates  62  0  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এর কারমণ 3 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাে এমস 
োাঁনড়ময়মে 25,413 জমর্। বসবামসর কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী একটি ঘভৌগনলক নবশে বযাখ্যা নর্ম্নরূ :  
  

ির্িাম্বর্র কাউবি অর্ুোয়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Oneida  1  
Queens  1  
Ulster  1  
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