
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2020  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 0.94 েিাংে আক্রান্ত বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19 এর কারম্বে 5 জম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেে বলকার অম্ব াবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 1,077 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 

পার্ স্টে 5 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  
  

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আম্বরা 665 জর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর ঘের্া বর্বিি কম্বরম্বে - ো স্টেেিোপী 43টি 
কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বন্তর ঘের্াসহ স্টমাে আক্রাম্বন্তর সংখোম্বক 451,892-স্টি বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সময়ে স্টেয়ের অগ্রগরি সম্পয়কন  আজ রর্উ 
ইেকন বাসীয়ক আপয়েে কয়রয়ের্। র্িুর্ আক্রায়ের সংখ্যা, স্টেয়ে পরজটিভ ফল লাভ করার শিকরা 
হার এবং অর্যার্য অয়র্ক সহােক স্টেো পয়েন্টগুরল সব সমে forward.ny.gov-এ পাওো যাে।  
  
"COVID-19 এর রবরুয়ে লডাইয়ে রর্উ ইেয়কন র সবয়চয়ে শরিশালী হারিোর হয়ে এর রবস্তারয়ক 
মন্থর করয়ি আমায়ের প্রয়িযয়কর স্টর্ওো পেয়েপসমহূ। যখ্র্ আপরর্ একটি মাস্ক পয়রর্, সামারজক 
েরূত্ব বজাে রায়খ্র্ এবং হাি ধুয়ে স্টফয়লর্, আপরর্ অর্যার্য রর্উ ইেকন বাসীয়ের রো করয়ের্, শুধু 
রর্য়জয়ক র্ে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "রাষ্ট্রীে রর্য়েন রশকা বলবৎ করার জর্য স্থার্ীে সরকায়রর 
গুরুত্বপূর্ন ভূরমকা রয়েয়ে এবং আরম িায়ের অর্ুয়রাধ কররে স্টযর্ িারা িা চারলয়ে যাে। আমরা 
এখ্ায়র্ িথ্য রর্রবডভায়ব পযনয়বের্ করয়বা স্টযয়হিু মহামারী সারা স্টেয়শ েরডয়ে পডয়ে, এবং আমরা 
রর্উ ইেকন  োফ থ্াকার মাধযয়ম এর মধয রেয়ে স্টযয়ি পারয়বা।"  
  
গিকাল স্টেে রলকার অথ্ররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি এবং লং আইলযায়ের 1,077টি প্ররিষ্ঠার্ পররেশনর্ 
কয়র এবং স্টেয়খ্ স্টয 5টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেয়ের রর্য়েনশর্া স্টময়র্ চলয়ে র্া। গিকায়লর পযনয়বরেি লঙ্ঘয়র্র 
কাউরন্ট অর্ুযােী রবশে রববরর্ রর্য়চ স্টেওো হয়লা:  
  

• মোর্হাের্ - 1  
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• সাম্ব াক - 4  
  
আজয়কর িথ্য সংয়েয়প রর্য়চ িুয়ল ধরা হয়লা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 490 (+20)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 83  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 34  
• ICU এর সংখো - 141 (+8)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 68 (+1)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 76,306 (+60)  
• মৃিুে - 5  
• স্টমাে মৃিুে - 25,437  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে অর্ুরষ্ঠি 70,930 জয়র্র পরীোর ময়ধয মাত্র 665 জর্ বা 0.94 
শিাংশ স্টরাগী আক্রাে রেল। গি রির্ রেয়র্ প্ররিটি অঞ্চয়লর পরীোে পরজটিভ ফলাফয়লর শিাংশ 
রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  রবিিার  স্টসামিার  মঙ্গলিার  
Capital Region  1.0%  0.5%  0.8%  

Central New York  1.2%  1.5%  1.0%  
Finger Lakes  0.8%  0.3%  0.4%  
Long Island  0.9%  1.1%  1.0%  
Mid-Hudson  1.1%  1.2%  1.6%  

Mohawk Valley  0.2%  0.2%  0.6%  
New York City  1.0%  1.0%  1.1%  
North Country  0.0%  0.4%  0.2%  
Southern Tier  0.7%  0.4%  0.4%  

Western New York  1.6%  1.2%  1.0%  
  
এোডাও গভর্নর আরও র্িুর্ কয়র 665 জর্ র্য়ভল কয়রার্াভাইরায়স আক্রাে স্টরাগীর সংখ্যা রর্রিি 
কয়রয়ের্, যার মাধযয়ম রর্উ ইেকন  স্টেয়ে স্টেেজয়ুড আক্রাে স্টরাগীর সবনয়মাে সংখ্যা হয়লা 451,892 
জর্। স্টমাে 451,892 জর্ বযরি যারা ভাইরায়সরর্রিিভায়ব আক্রাে শর্াি হয়েয়ের্, িায়ের 
স্টভৌগরলক অবস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,043  6  



 

 

Allegany  99  0  
Broome  1,480  4  

Cattaraugus  258  3  
Cayuga  204  2  

Chautauqua  551  4  
Chemung  361  12  
Chenango  248  0  
Clinton  156  1  
Columbia  585  3  
Cortland  164  2  
Delaware  132  1  
Dutchess  5,089  5  
Erie  11,112  30  
Essex  161  0  
Franklin  65  0  
Fulton  332  0  
Genesee  317  0  
Greene  321  0  
Hamilton  15  0  
Herkimer  327  5  
Jefferson  164  0  
Lewis  50  0  

Livingston  202  0  
Madison  489  0  
Monroe  5,940  15  

Montgomery  230  1  
Nassau  46,388  63  
Niagara  1,741  8  
NYC  241,087  280  
Oneida  2,387  9  

Onondaga  4,270  17  
Ontario  466  1  
Orange  11,851  16  
Orleans  325  0  



 

 

Oswego  468  4  
Otsego  333  1  
Putnam  1,587  4  

Rensselaer  902  1  
Rockland  14,954  63  
Saratoga  1,014  8  

Schenectady  1,388  5  
Schoharie  83  0  
Schuyler  40  1  
Seneca  105  0  

St. Lawrence  320  1  
Steuben  366  6  
Suffolk  46,208  32  
Sullivan  1,576  3  
Tioga  225  0  

Tompkins  405  6  
Ulster  2,244  0  
Warren  366  3  

Washington  289  1  
Wayne  312  1  

Westchester  37,903  37  
Wyoming  132  0  
Yates  62  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেয়ে COVID-19 এর কারয়র্ 5 জয়র্র মৃিুয হয়েয়ে, যার ফয়ল স্টমাে এয়স 
োাঁরডয়েয়ে 25,437 জয়র্। বসবায়সর কাউরন্ট অর্ুযােী একটি স্টভৌগরলক রবশে বযাখ্যা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  1  
Kings  2  

Manhattan  1  
Westchester  1  

  
###  



 

 

  
 

আরও িথ্য স্টপয়ি স্টেখ্ুর্ www.governor.ny.gov 
রর্উ ইেকন  স্টেে | এরিরকউটিভ স্টচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=3b278ad8-6597d5da-3b2573ed-ac1f6b44fec6-536dcd8648acbc87&q=1&e=696b6c34-8ee2-42e3-885b-1e629bc13c33&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES7BCFCA709BC9AE0A852585EC0051744900000000000000000000000000000000

