
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/26/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
গিকাম্বলর COVID-19 স্টেম্বের 1.00% পবিটিভ বেল  

  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19 এর কারম্বে 4 িম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  

  
স্টেে বলকার অম্ব াবরটি ও স্টেে পবুলে োস্ক স্ট াসন 1,480 টি প্রবিষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, িারা স্টেখম্বি 

পার্ স্টে 3 টি প্রবিষ্ঠার্ বর্য়ম স্টমম্বর্ চলবেল র্া  
  

বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে আরও 1,005 িম্বর্র কম্বরার্াভাইরাস আক্রাম্বের ঘের্া বর্বিি কম্বর - ো 
স্টেেিোপী 51টি কাউবিম্বি র্িুর্ আক্রাম্বের ঘের্া সহ স্টমাে আক্রাম্বের সংখোম্বক 454,760-স্টি 

বর্ম্বয় আম্বস  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক হালর্াগাদ কমরমের্। র্িুর্ আক্রামের সংখ্যা, স্টেমে আক্রামের শিকরা হার 
ও অ্র্যার্য অ্মর্ক সহােক স্টেো পমেন্টগুরল সব সমে forward.ny.gov-এ পাওো যাে।  
  
"এো অ্িযে গুরুত্বপূর্ন স্টয রর্উ ইেকন বাসীরা স্টমৌরলক আচরর্ গুমলা রপ্ত কমর যাে যা আমামদর 
COVID-19 এর সামে লডাই করার ক্ষমিামক চারলি কমর যখ্র্ আমরা শরি এবং ফু্লমের 
স্টমৌসুমমর রদমক অ্গ্রসর হই। মুমখ্াশ পরা, সামারজকভামব রবরিন্ন োকা এবং হাি স্ট াো একটি 
জটিল পােনকয তিরর কমর, স্টযমর্ কমর স্থার্ীে সরকার কিতন ক ইিাকত িভামব রামজযর রর্মদন রশকা 
প্রমোগ করা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা রর্কেভামব পযনমবক্ষর্ করা চারলমে যাব এবং রর্উ 
ইেকন বাসীমদর হালর্াগাদ রাখ্মবা যামি িারা রর্মজমদর এবং িামদর পররবামরর জর্য রশরক্ষি রসদ্ধাে 
রর্মি পামর। যরদ আমরা রর্উ ইেকন  োফ োরক এবং যরদ আমরা এক সামে স্টিমর্ োরক িাহমল 
আমরা COVID-19 এর ম য রদমে স্টযমি পারর।"  
  
গিকাল স্টেে রলকার অ্েররটি (State Liquor Authority, SLA) এবং স্টেে পুরলশ োস্ক স্টফাসন 
(State Police Task Force) রর্উ ইেকন  রসটি ও লং আইলযামের 1,480 টি প্ররিষ্ঠার্ পররদশনর্ 
কমর এবং স্টদমখ্ স্টয 3 টি প্ররিষ্ঠার্ স্টেমের রর্মদনশর্া স্টমমর্ চলমে র্া। গিকামলর পযনমবরক্ষি 
লঙ্ঘমর্র কাউরন্ট অ্র্ুযােী রববরর্ রর্মচ স্টদওো হমলা:  

https://forward.ny.gov/#_blank


 

 

  
• সাম্ব াক - 3  

  
আজমকর িেয সংমক্ষমপ রর্মচ িুমল  রা হমলা:  
  

• হাসপািাম্বল স্টরাগী ভবিন  - 527 (+16)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 95  
• হাসপািাল কাউবিসমূহ - 34  
• ICU এর সংখো - 164 (+10)  
• ইিুম্বিের্ সহ ICU এর সংখো - 75 (-1)  
• স্টমাে োড়া স্টপম্বয়ম্বের্ - 76,528 (+72)  
• মৃিুে - 4  
• স্টমাে মৃিুে - 25,450  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে অ্র্ুরষ্ঠি 99,953 জমর্র স্টেমের মম য মাত্র 1,005 জর্ বা 1.00 
শিাংশ আক্রাে স্টরাগী রেল। গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর স্টেমে আক্রামের শিাংশ রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িুধিার  িৃহস্পবিিার  শুক্রিার  
Capital Region  0.5%  0.7%  0.7%  

Central New York  1.3%  0.9%  0.6%  
Finger Lakes  0.7%  0.4%  0.4%  
Long Island  0.7%  1.0%  0.9%  
Mid-Hudson  1.5%  1.7%  1.6%  

Mohawk Valley  0.3%  0.6%  0.5%  
New York City  1.1%  1.0%  1.1%  
North Country  0.5%  0.1%  0.2%  
Southern Tier  0.7%  0.7%  1.2%  

Western New York  1.9%  1.1%  1.3%  
  
এোডাও গভর্নর আরও র্িুর্ কমর 1,005 জর্ র্মভল কমরার্াভাইরামস আক্রাে স্টরাগীর সংখ্যা 
রর্রিি কমরমের্, যার মা যমম রর্উ ইেকন  স্টেমে স্টেেজমুড আক্রাে স্টরাগীর সবনমমাে সংখ্যা হমলা 
454,760 জর্। স্টমাে 454,760 জর্ বযরি যারা ভাইরামসর জর্যরর্রিিভামব পরজটিভ শর্াি 
হমেমের্, িামদর স্টভৌগরলক অ্বস্থার্ রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  3,082  19  



 

 

Allegany  106  3  
Broome  1,550  37  

Cattaraugus  259  1  
Cayuga  211  3  

Chautauqua  568  7  
Chemung  440  25  
Chenango  249  1  
Clinton  159  1  
Columbia  591  3  
Cortland  171  2  
Delaware  133  0  
Dutchess  5,115  7  
Erie  11,308  57  
Essex  167  3  
Franklin  66  0  
Fulton  334  1  
Genesee  319  2  
Greene  323  0  
Hamilton  15  0  
Herkimer  334  3  
Jefferson  167  0  
Lewis  50  0  

Livingston  207  1  
Madison  493  1  
Monroe  6,002  17  

Montgomery  232  0  
Nassau  46,576  71  
Niagara  1,773  7  
NYC  242,311  429  
Oneida  2,407  7  

Onondaga  4,342  21  
Ontario  471  2  
Orange  12,014  59  
Orleans  332  2  



 

 

Oswego  483  4  
Otsego  338  3  
Putnam  1,597  3  

Rensselaer  908  3  
Rockland  15,100  55  
Saratoga  1,036  5  

Schenectady  1,399  1  
Schoharie  84  1  
Schuyler  41  0  
Seneca  106  0  

St. Lawrence  322  0  
Steuben  404  17  
Suffolk  46,345  52  
Sullivan  1,583  2  
Tioga  234  5  

Tompkins  409  1  
Ulster  2,256  1  
Warren  377  6  

Washington  296  2  
Wayne  316  1  

Westchester  38,051  50  
Wyoming  136  1  
Yates  62  0  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমর্ 4 জমর্র মতিুয হমেমে, যার ফমল স্টমাে এমস 
দাাঁরডমেমে 25,450 এ। বসবামসর কাউরন্ট অ্র্ুযােী একটি স্টভৌগরলক রবশদ বযাখ্যা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  
Kings  2  
Oneida  1  

  
###  
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