
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/2/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গতকাল ররকর্ন  সংখ্েক COVID-19 পরীক্ষার কথা র াষণা কম্বরম্বের্  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বে 119,493-টি পরীক্ষার ফলাফল বরম্বপােন  করা হম্বয়বেল।  
  

েীষন 20টি হে স্পে বিপ রকাম্বর্ 6.4 েতাংে ইবতিাচক হার রম্বয়ম্বে  
  

হে স্পে বিপ রকার্ িাম্বে রািেিোপী ইবতিাচকতা 1.03 েতাংে  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বে COVID-19-এর কারম্বণ 7 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

রেে বলকার অম্বথাবরটি ও রেে পবুলে োস্ক রফাসন 1,697 টি প্রবতষ্ঠার্ পবরেেনর্ কম্বর, তারা রেখ্ম্বত 
পার্ রে 7 টি প্রবতষ্ঠার্ বর্য়ম রমম্বর্ চলবেল র্া  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরর্ ঘে গতোল 119,493টি পরীক্ষার ফলাফল নর্উ 
ইয়েন  ঘেমে ঘ াষণা েরা হময়নিল - ো এেটি র্তুর্ সর্নানিে ঘরের্ন । শীষন 20টি 'হে স্পে' নজপ 
ঘোমর্ 6,703 পরীক্ষা পনরচানলত হয়, োর মমিয 429টি ইনতর্াচে র্া 6.4% ইনতর্াচে হার। 
রামজযর অ্র্নশষ্ট, 112,790টি পরীক্ষার মমিয 1,169টি ইনতর্াচে র্া 1.03% ইনতর্াচে হার।  
  
"আমরা এখামর্ ঘহাম ফ্রমে হে স্পে ট্র্যাে েরনি, এর্ং হে স্পে এেটি গুরুত্বপূণন সমসযা। হে 
স্পেগুনল হল অ্মরঞ্জ, রেলযান্ড, নর্উ ইয়েন  নসটি এর্ং র্াসাউ এর এেটি ঘিাে এলাো। আমরা 
ঘেমখনি অ্মরঞ্জ, ব্রুেনলর্ এর্ং নেিু নজপ ঘোমর্ হে স্পে ঘর্মে ঘগমি এর্ং আমরা কুইমের নেিু 
অ্ংমশ িনেময় পেমত ঘেমখনি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "তাই এোই আমামের অ্গ্রানিোর এর্ং 
আমামের ঘফাোস, এর্ং স্বাস্থ্য অ্নিেপ্তর (Department of Health, DOH) আজমে হে স্পে নজপ 
ঘোমর্ মাঠ পেনাময় ঘলাে পাঠামে।"  
  
ঘেসর্ োউনেমত হে স্পে, ক্লাোর পনরনস্থ্নত আমি ঘসখামর্ নর্উ ইয়েন  ঘেে নজপ ঘোমর্র উপর 
নর্মশষ মমর্ামোগ নেময় ক্লাোর ট্র্যাে েমর োমে। নর্উ ইয়েন  রামজযর শীষন 20টি হে স্পে নজপ 
ঘোমর্র মমিয, ইনতর্াচে পরীক্ষার গে হার 6.4 শতাংশ। নর্উ ইয়েন  ঘেমের অ্র্নশষ্ট অ্ংমশর জর্য 
ইনতর্াচে পরীক্ষার হার, শীষন 20টি নজপ ঘোর্ গণর্া র্া েমর, হল 1.03 শতাংশ। এই 20টি 
নজপ ঘোর্ গতোল নর্উ ইয়েন  ঘেমের সর্ ইনতর্াচে ঘেমসর 27 শতাংশ নিল, নেন্তু রামের 
জর্সংখযার মাত্র 6 শতাংশ নিল।  



 

 

  
হে স্পে সম্প্রোময়র এলাো, প্রিার্ত ব্রুেনলর্, কুইে, রেলযান্ড, এর্ং অ্মরঞ্জ, দ্রুত পরীক্ষা 
ঘমনশমর্র প্রাপযতা সহ ঘফাোস পরীক্ষা প্রমচষ্টার আওতািীর্ হমর্।  
  
গতোল ঘেে নলোর অ্থনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেে পুনলশ োস্ক ঘফাসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়েন  নসটি ও লং আইলযামন্ডর 1,697 টি প্রনতষ্ঠার্ পনরেশনর্ 
েমর এর্ং ঘেমখ ঘে 7 টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের নর্মেনশর্া ঘমমর্ চলমি র্া। গতোমলর পেনমর্নক্ষত 
লঙ্ঘমর্র োউনে অ্র্ুোয়ী নর্শে নর্র্রণ নর্মচ ঘেওয়া হমলা:  
  

• মোর্হাের্ - 1  
• কুইন্স - 2  
• র্াসাউ - 4  

  
আজমের তথয সংমক্ষমপ নর্মচ তুমল িরা হমলা:  
  

• হাসপাতাম্বল ররাগী ভবতন  - 648 (+36)  
• সেে ভবতন  হওয়া ররাগী - 123  
• হাসপাতাল কাউবিসমূহ - 37  
• ICU এর সংখ্ো - 146 (+5)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 65 (+2)  
• রমাে োড়া রপম্বয়ম্বের্ - 76,916 (+82)  
• মৃতুে - 7  
• রমাে মৃতুে - 25,497  

  
গত নতর্ নেমর্ জার্ামর্া প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় পনজটিভ ফলাফমলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবতিার  
Capital Region  0.5%  0.5%  0.9%  

Central New York  0.4%  1.0%  0.7%  
Finger Lakes  0.3%  0.7%  1.0%  
Long Island  1.3%  1.0%  1.3%  
Mid-Hudson  2.4%  2.8%  2.6%  

Mohawk Valley  0.3%  0.8%  0.4%  
New York City  1.2%  1.3%  1.4%  
North Country  0.2%  0.1%  0.2%  
Southern Tier  0.6%  1.0%  1.0%  

Western New York  1.1%  1.7%  1.2%  



 

 

  
গত নতর্ নেমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষায় আক্রান্তমের ফলাফমলর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবতিার  
Bronx  1.1%  1.3%  1.0%  
Brooklyn  1.8%  1.9%  1.9%  
Manhattan  0.6%  0.7%  0.7%  
Queens  1.2%  1.3%  1.7%  

Staten Island  2.2%  1.6%  1.5%  
  
ঘমাে 461,629 জর্ র্যনি োরা ভাইরামসর পরীক্ষায় পনজটিভ ফল লাভ েমরর্, তামের ঘভৌগনলে 
নর্শে নর্র্রণ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  রমাে আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  3,153  20  
Allegany  122  3  
Broome  1,786  57  

Cattaraugus  290  11  
Cayuga  224  3  

Chautauqua  604  2  
Chemung  591  31  
Chenango  257  4  
Clinton  164  2  
Columbia  604  9  
Cortland  198  3  
Delaware  138  1  
Dutchess  5,165  17  
Erie  11,637  63  
Essex  169  0  
Franklin  66  0  
Fulton  344  5  
Genesee  336  1  
Greene  334  6  
Hamilton  15  0  
Herkimer  342  2  
Jefferson  174  2  



 

 

Lewis  51  1  
Livingston  209  1  
Madison  501  3  
Monroe  6,160  39  

Montgomery  236  1  
Nassau  47,034  105  
Niagara  1,809  10  
NYC  245,173  599  
Oneida  2,462  2  

Onondaga  4,494  38  
Ontario  484  3  
Orange  12,273  74  
Orleans  336  0  
Oswego  514  8  
Otsego  344  2  
Putnam  1,637  8  

Rensselaer  931  8  
Rockland  15,849  213  
Saratoga  1,083  10  

Schenectady  1,420  3  
Schoharie  85  0  
Schuyler  49  2  
Seneca  110  2  

St. Lawrence  331  1  
Steuben  499  35  
Suffolk  46,667  104  
Sullivan  1,610  3  
Tioga  261  5  

Tompkins  432  6  
Ulster  2,293  11  
Warren  395  4  

Washington  305  3  
Wayne  331  5  

Westchester  38,346  46  
Wyoming  137  0  
Yates  65  1  



 

 

  
গতোল নর্উ ইয়েন  ঘেমে COVID-19 এর োরমণ 7 জমর্র মৃতুয হময়মি, োর ফমল ঘমাে এমস 
োাঁনেময়মি 25,497 জমর্। র্সর্ামসর োউনে অ্র্ুোয়ী এেটি ঘভৌগনলে নর্শে র্যাখযা নর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুোয়ী মৃতুে  
কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  

Cattaraugus  1  
Greene  1  
Kings  3  
Steuben  1  
Tioga  1  

  
###  
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