
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামাবরর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে সংিাে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
গিকাম্বলর COVID-19 স্টেম্বের মাত্র 0.98 েিাংে আক্রান্ত বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে 1 জম্বর্র COVID-19 এর কারম্বে মৃিুে হম্বয়ম্বে, যা মহামাবর শুরু 

হওয়ার পর স্টেম্বক সিনবর্ম্ন সমন্বয়  
  

স্টেে বলকার অম্বোবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 1,136 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 
পার্ স্টয 5 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  

  
বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 573 জম্বর্র কম্বরার্াভাইরাম্বস আক্তাম্বন্তর ঘের্া বর্বিি কম্বর - যা 

স্টেেিোপী 39টি কাউবিম্বি র্িুর্ ঘের্ার সংখোসহ স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 450,473-স্টি বর্ম্বয় 
আম্বস;  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ সংবাদ প্রদার্ কমরমের্। র্িুর্ আক্রামের সংখ্যা, স্টেমে আক্রামের 
শিকরা হার ও অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক স্টেো পমেন্টগুরল সব সমে forward.ny.gov-এ পাওো 
যাে।  
  
"আরম আবামরা সকল রর্উ ইেকন বাসীমক িামদর অ্সাধারণ প্রমচষ্টার জর্য ধর্যবাদ জার্ামি চাই। 
সমামজর স্টচির্া, ঐমকযর স্টচির্া এবং িারা স্টয প্রমচষ্টা করমে িা আক্ষররক অ্মথনই হাজার হাজার 
জীবর্ বাাঁরচমেমে। িাই আপরর্ স্টয স্বাস্থ্য রক্ষা করমের্ িা শুধু আপর্ার এবং আপর্ার পররবামরর 
র্ে, সকল রর্উ ইেকন বাসীমদর জমর্যও," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এবং এো শুধু বক্তমবযর প্রশ্ন 
র্ে—এো বাস্তবিা। রর্উ ইেমকন র মাত্র একজর্ অ্রধবাসী মারা স্টগমে, আর স্টসই সংখ্যা শূর্য র্া 
হওো পযনে আমরা থামমবা র্া। রকন্তু যখ্র্ আপরর্ স্টদখ্মবর্ সারা স্টদমশ রক ঘেমে এবং সারা রবমে 
রক ঘেমে, এো সরিযই এক অ্সাধারণ অ্জন র্ যা রর্উ ইেকন বাসীরা অ্জন র্ কমরমে এবং আরম িামদর 
অ্রভর্ন্দর্ জার্ারি।"  
  
গিকাল স্টেে রলকার অ্থররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্ট াসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযামের 1,136 টি প্ররিষ্ঠার্ পররদশনর্ 
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কমর এবং স্টদমখ্ স্টয 5 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মদনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পযনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরন্ট অ্র্ুযােী রববরণ রর্মচ স্টদওো হমলা:  
  

• ব্রঙ্কস - 1  
• র্াসাউ - 4  

  
আজমকর িথয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 468 (+0)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 38  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 31  
• ICU এর সংখো - 134 (+2)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 66 (+6)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 76,218 (+39)  
• মৃিুে - 1  
• স্টমাে মৃিুে - 25,428  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে ররমপােন  করা 58,319 জমর্র পরীক্ষার  লা লগুরলর মমধয 573 জর্ বা 
0.98 শিাংশ স্টরাগী আক্রাে রেল। গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রােমদর  লা মলর 
শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.8%  0.5%  1.0%  

Central New York  0.5%  1.2%  1.2%  
Finger Lakes  0.5%  0.4%  0.8%  
Long Island  1.0%  0.9%  0.9%  
Mid-Hudson  1.2%  1.0%  1.1%  

Mohawk Valley  0.4%  0.4%  0.2%  
New York City  1.1%  0.9%  1.0%  
North Country  0.3%  0.5%  0.0%  
Southern Tier  0.4%  0.4%  0.7%  

Western New York  0.9%  1.6%  1.6%  
  
এোড়াও গভর্নর আরও র্িুর্ কমর 573 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে স্টরাগীর সংখ্যা রর্রিি 
কমরমের্, যার মাধযমম রর্উ ইেকন  স্টেমে স্টেেজমুড় আক্রাে স্টরাগীর সবনমমাে সংখ্যা হমলা 450,473 
জর্। স্টমাে 450,473 জর্ বযরক্ত যারা ভাইরামসর জর্য রর্রিিভামব শর্াক্ত হমেমের্, িামদর 
স্টভৌগরলক অ্বস্থ্ার্ রর্ম্নরূপ:  



 

 

  
কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,024  8  
Allegany  99  1  
Broome  1,472  7  

Cattaraugus  255  1  
Cayuga  199  0  

Chautauqua  541  4  
Chemung  338  8  
Chenango  248  0  
Clinton  154  0  
Columbia  582  1  
Cortland  161  2  
Delaware  130  0  
Dutchess  5,076  17  
Erie  11,042  43  
Essex  160  0  
Franklin  65  0  
Fulton  332  0  
Genesee  316  2  
Greene  320  1  
Hamilton  15  0  
Herkimer  321  0  
Jefferson  163  0  
Lewis  50  0  

Livingston  201  0  
Madison  488  1  
Monroe  5,911  17  

Montgomery  227  0  
Nassau  46,259  41  
Niagara  1,728  4  
NYC  240,456  260  
Oneida  2,378  3  

Onondaga  4,231  11  



 

 

Ontario  464  3  
Orange  11,822  10  
Orleans  324  1  
Oswego  456  9  
Otsego  332  0  
Putnam  1,577  3  

Rensselaer  901  2  
Rockland  14,833  10  
Saratoga  1,004  6  

Schenectady  1,383  3  
Schoharie  83  0  
Schuyler  38  0  
Seneca  105  0  

St. Lawrence  318  0  
Steuben  353  3  
Suffolk  46,109  48  
Sullivan  1,573  2  
Tioga  224  0  

Tompkins  398  1  
Ulster  2,242  0  
Warren  363  3  

Washington  287  0  
Wayne  311  1  

Westchester  37,837  36  
Wyoming  132  0  
Yates  62  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমণ 1 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার  মল মুিুযর সংখ্যা 
স্টমাে 25,428 জমর্ এমস দাাঁরড়মেমে। কাউরন্টমি বসবামসর সংখ্যা অ্র্ুযােী স্টভৌগরলক রবস্তাররি 
বযাখ্যা রর্ম্নরূপ:  
  
কাউবিম্বি িসিাম্বসর সংখো অর্ুযায়ী 

মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Kings  1  
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