
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযে ররকর্ন  - কম COVID-19 সংক্রমম্বের হার এিং 8 বমবলয়র্ 
পরীক্ষা পবরচালর্া করার কথা র াষো কম্বরম্বের্  

   
গতকাম্বলর COVID-19 রেম্বের 0.65 েতাংে ইবতিাচক বেল - যা কম সংখ্োর র্তুর্ ররকর্ন ; 

সংক্রমম্বের হার 1 েতাংম্বের বর্ম্বচ রথম্বকম্বে বতর্ সরাসবর সপ্তাহ  
  

বর্উ ইয়কন  রেে 8 বমবলয়র্ COVID-19 পরীক্ষা পবরচালর্া কম্বরম্বে  
  

আগামীকাল পবিম বর্উ ইয়ম্বকন  র  ্ যাবপর্ রেবেং শুরু হম্বে; একটি অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বত  
833-NYSTRNG এ কল করুর্  

  
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 3 যম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  

  
SLA এিং রেে পবুলে োস্ক র াসন 1,322টি প্রবতষ্ঠার্ পবরদেনর্ কম্বর, আিেেকতাগুবলর 9টি লঙ্ঘর্ 

পযনম্বিক্ষে কম্বর  
  

বর্উ ইয়কন  রেম্বে আম্বরা 636 যর্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  ের্া বর্বিত কম্বর - যা রেেিোপী 47 
কাউবন্টম্বত র্তুর্ আক্রাম্বের  ের্াসহ রমাে আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 432,767-রত বর্ম্বয় আম্বস  

  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন  রোমজে সর্ননর্ম্ন COVID-19 সংক্রমমের হোর ঘ োষেো 
র্মরমের্ - 0.65 শতোংশ - মহোমোরী শুরু হওয়োর পর ঘেমর্। নর্উ ইয়র্ন  ঘেমের সংক্রমমের হোর 
নতর্ সপ্তোহ ধমর প্রনতনির্ 1 শতোংমশরও র্ম আমে। গভর্নর এেোডোও ঘ োষেো র্মরর্ ঘে রোমজে এখর্ 
8 নমনিয়র্ পরীক্ষো র্রো হময়মে। গভর্নর কুওমমো চিমোর্ COVID-19 মহোমোরী চিোর্োিীর্ সমময় 
ঘেমের অগ্রগনত সম্পমর্ন  নর্উ ইয়র্ন র্োসীমর্ও আপমেে র্মরনেমির্। র্তুর্ ঘর্মসর সংখেো, পরীক্ষোর 
শতোংশ েোরো আক্রোন্ত নেি এর্ং অর্েোর্ে অমর্র্ সহোয়র্ েোেো পময়ন্ট সর্ সময় forward.ny.gov-এ 
পোওয়ো েোমর্।  
  
"COVID-19 এর সোমে িডোই র্রোর জর্ে নর্উ ইয়র্ন র্োসীমির র্োে ঘেমর্ নর্শোি সোহনসর্তো এর্ং 
শৃঙ্খিো প্রময়োজর্ এর্ং আজমর্র র্তুর্ ঘরর্েন  র্ম সংক্রমমের হোমরর জর্ে আনম তোমির ধর্ের্োি 
জোর্োই। এেো প্রমোে ঘে আমরো প্রমতেমর্ — মুমখোশ পরো, সোমোনজর্ভোমর্ িমূর েোর্ো এর্ং হোত ঘধোয়ো 

https://forward.ny.gov/


 

 

— েো র্নর তো এর্টি সনতের্োমরর পোেনর্ে ততনর র্মর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "আমরো 
আমোমির পরীক্ষো এর্ং ঘেোগোমেোমগর ক্ষমতো প্রসোনরত র্রনে েখর্ আমরো এর্টি পেনোয়ক্রমম, তেে-
চোনিত পুর্ঃমখোিোর ঘচষ্টো র্রনে, এর্ং এই র্োরমে আমরো রোমজে পনরচোনিত 8 নমনিয়র্ পরীক্ষোয় 
ঘপ ৌঁমেনে। গতর্োমির তেে এেোডোও ঘিখোমে ঘে আমরো আমরো পরীক্ষোর মোধেমম আমরো ইনতর্োচর্ 
ঘর্স খুৌঁমজ পোনে র্ো, েো এর্টি ভোমিো র্তুর্ নর্ষয়। আমরো এখমর্ো নর্পিমকু্ত র্ই, তোই এেো 
চোনিময় েোর্, নর্রোপমি এর্ং নর্উ ইয়র্ন  েোফ েোকুর্।"  
  
গভর্নর কুওমমো পনিম নর্উ ইয়মর্ন র র্োনসন্দোমির স্মরে র্নরময় নিময়মের্ ঘে আগোমীর্োি ঘসখোর্র্োর 
আেটি জোয়গোয় দ্রুত পরীক্ষো শুরু হমর্। র্োনসন্দোরো 833-NYSTRNG এ র্ি র্রমত পোমরর্ 
অেোপময়ন্টমমন্ট র্রোর জর্ে। গভর্নর গতর্োি ঘতনেং ঘসোয়োে টিম পনিম নর্উ ইয়মর্ন  এর্টি  
ঘমোতোময়র্ র্মরমের্ েো উক্ত অঞ্চমির COVID-19 ঘর্স র্ৃনির ঘমোর্োমর্িো র্রমর্। নতনর্ আেটি 
সোইমের র্েোও ঘ োষেো র্মরমের্, েো এখোমর্ পোওয়ো েোমর্:  
  
রর্বলভার্-গ্রাইর্ার কবমউবর্টি রসন্টার  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
  
টু্র রিম্বথল িোবিে চাচন   
907 E. Ferry St.  
Buffalo, NY 14211  
  
র্থনওম্বয়ে িাম্ব ম্বলা কবমউবর্টি রসন্টার  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
  
র্ার্কাকন   ায়ার মাব ন  রট্রবর্ং গ্রাউন্ডস  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
  
SUNY ECC র্থন  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
  
ইউবর্য়র্  ায়ার রকাম্পাবর্ (Union Fire Company)  
1845 Union Road  
West Nyack, NY 14224  
  
যর্ এ. বর্উক বসবর্য়র রসন্টার  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-deploys-testing-swat-team-and-announces-new-temporary-testing-sites-western-new


 

 

1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
  
YWCA অ  র্ায়াগ্রা ফ্রবন্টয়ার  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
  
গতর্োি ঘেে নির্োর অেনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেে পুনিশ েোস্ক ঘফোসন 
(State Police Task Force) নর্উ ইয়র্ন  নসটি এর্ং িং আইিেোমের 1,322টি প্রনতষ্ঠোর্ পনরিশনর্ 
র্মর এর্ং ঘিমখ ঘে 9টি প্রনতষ্ঠোর্ ঘেমের নর্মিনশর্ো ঘমমর্ চিমে র্ো। গতর্োমির পেনমর্নক্ষত িঙ্ঘমর্র 
র্োউনন্ট অর্ুেোয়ী নর্র্রে নর্মচ ঘিওয়ো হি:  
  

• িঙ্কস - 3  
• ব্রুকবলর্ - 1  
• মোর্হাের্ - 1  
• েোম্বের্ আইলোন্ড - 4  

  
আজমর্র তেে সংমক্ষমপ নর্মচ তুমি ধরো হমিো:  
  

• হাসপাতাম্বল ররাগী ভবতন  - 478 (-12)  
• সদে ভবতন  হওয়া ররাগী - 72  
• হাসপাতাল কাউবন্টসমূহ - 31  
• ICU এর সংখ্ো - 122 (-4)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 51 (-1)  
• রমাে বর্সচাযন সমূহ - 74,923 (+73)  
• মৃতুে - 3  
• রমাে মৃতুে - 25,312  

  
গতর্োি নর্উ ইয়র্ন  ঘেমে অর্ুনষ্ঠত 97,826 জমর্র ঘেমের মমধে মোত্র 636 জর্ র্ো 0.65 শতোংশ 
আক্রোন্ত ঘরোগী নেি। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অঞ্চমির ঘেমে আক্রোমন্তর শতোংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  মঙ্গলিার  িুধিার  িৃহস্পবতিার  
Capital Region  0.5%  1.1%  0.5%  

Central New York  0.6%  1.4%  0.8%  
Finger Lakes  0.5%  0.6%  0.3%  
Long Island  0.9%  0.6%  0.5%  
Mid-Hudson  0.9%  1.2%  0.9%  



 

 

Mohawk Valley  0.2%  0.4%  0.1%  
New York City  0.9%  0.9%  0.6%  
North Country  0.6%  1.2%  0.8%  
Southern Tier  0.3%  0.3%  0.5%  

Western New York  1.4%  2.0%  1.2%  
  
এেোডোও গভর্নর আরও 636 জর্ র্তুর্ র্মভি র্মরোর্োভোইরোমস আক্রোন্ত ঘরোগীর সংখেো নর্নিত 
র্মরমের্, েোর মোধেমম নর্উ ইয়র্ন  ঘেমে ঘেেজমুড আক্রোন্ত ঘরোগীর সর্নমমোে সংখেো হমিো 432,767 
জর্। ঘমোে 432,767 জর্ র্েনক্ত েোরো ভোইরোমসর জর্ে নর্নিতভোমর্ শর্োক্ত হময়মের্, তোমির 
ঘভ গনির্ অর্স্থোর্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  রমাে আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,746  10  
Allegany  87  0  
Broome  1,283  9  

Cattaraugus  197  9  
Cayuga  177  1  

Chautauqua  355  15  
Chemung  196  2  
Chenango  224  0  
Clinton  149  1  
Columbia  568  0  
Cortland  98  0  
Delaware  112  2  
Dutchess  4,827  12  
Erie  9,713  45  
Essex  126  7  
Franklin  58  0  
Fulton  310  0  
Genesee  293  1  
Greene  306  0  
Hamilton  14  1  
Herkimer  294  0  
Jefferson  149  1  
Lewis  48  0  



 

 

Livingston  181  0  
Madison  456  17  
Monroe  5,398  13  

Montgomery  200  2  
Nassau  44,503  53  
Niagara  1,600  5  
NYC  233,410  270  
Oneida  2,265  1  

Onondaga  3,847  15  
Ontario  385  1  
Orange  11,399  17  
Orleans  306  1  
Oswego  288  1  
Otsego  125  1  
Putnam  1,492  5  

Rensselaer  826  3  
Rockland  14,197  14  
Saratoga  832  3  

Schenectady  1,233  2  
Schoharie  69  0  
Schuyler  25  1  
Seneca  98  0  

St. Lawrence  270  1  
Steuben  312  1  
Suffolk  44,678  37  
Sullivan  1,515  9  
Tioga  207  1  

Tompkins  251  2  
Ulster  2,155  3  
Warren  320  2  

Washington  267  1  
Wayne  279  0  

Westchester  36,863  38  
Wyoming  125  0  



 

 

ইময়েস  60  0  
  
গতর্োি নর্উ ইয়র্ন  ঘেমে COVID-19 এর র্োরমে 3 জমর্র মৃতুে হময়মে, েোর ফমি ঘমোে এমস 
িোৌঁনডময়মে 25,312 এ। এর্টি ঘভ গনির্ নর্শি র্েোখেোনর্ম্নরূপ, র্োউনন্ট অফ ঘরনসমেন্স অর্ুেোয়ী:  
  

কাউবন্ট অ  ররবসম্বর্ন্স অর্ুযায়ী 
মৃতুে  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Nassau  1  
Queens  1  

Schenectady  1  
  

###  
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