
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়ম্বকন  বরম্ব ার্ন  করা COVID-19  রীক্ষাগুবলর সিনাবিক সংখ্োর র্তুর্ ররকর্ন  র াষণা কম্বরম্বের্ গভর্নর 
কুওম্বমা  

   
গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ 100,022-টি  রীক্ষার ফলাফল বরম্ব ার্ন  করা হম্বয়বেল  

  
হাস াতাম্বল ভবতন  কম্বম হম্বয়ম্বে 429 - 16 মার্ন  রেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
ইর্টিউম্বিের্ কম্বম 47 হম্বয়ম্বে - 14 মার্ন  রেম্বক এটি সিনবর্ম্ন  

  
গতকাম্বলর COVID-19  রীক্ষাগুবলর মম্বিে 0.69 েতাংে  বিটিভ বেল; 1 েতাংম্বের র্ীম্বর্ সংক্রমম্বণর হার 

সহ র্ার্া 23টি বির্  
  

 বিম বর্উ ইয়ম্বকন  দ্রুত  রীক্ষা র্লমার্ রম্বয়ম্বে; একটি অো ম্বয়ন্টম্বমন্ট করার ির্ে 833-NYSTRNG -এ কল 
করুর্  
  

গতকাল বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ COVID-19-এর কারম্বণ 8 িম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে  
  

SLA এিং রের্  বুলে র্াস্ক রফাসন 1,734টি প্রবতষ্ঠার্  বরিেনর্ কম্বর, 11টি প্রবতষ্ঠার্ আিেেকতাগুবল লঙ্ঘর্ 
করম্বে িম্বল  র্নম্বিক্ষণ কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  রেম্বর্ আম্বরা 698 ির্ কম্বরার্াভাইরাম্বসর  র্র্া বর্বিত কম্বর - র্া রের্িো ী 44 কাউবন্টম্বত 

র্তুর্ আক্রাম্বের  র্র্াসহ রমার্ আক্রাম্বের সংখ্োম্বক 434,100-রত বর্ম্বয় আম্বস  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজমে ঘ াষণা েমরর্ ঘে গতোল 100,022টি পরীক্ষার ফলাফল নর্উ ইয়েন  
ঘেমে ঘ াষণা েরা হময়নিল - ো এেটি র্তুর্ সর্নানিে ঘরের্ন । হাসপাতামল ভনতন  হওয়ার সংখ্যা 429 অ্র্নি 
েমমমি, 16ই মার্ন  ঘেমে ো এেটি র্তুর্ নর্ম্ন সংখ্যা, এর্ং ইর্টিউমর্শমর্র সংখ্যা 47 অ্র্নি েমমমি, ো 14ই 
মার্ন  ঘেমে এেটি র্তুর্ নর্ম্ন সংখ্যা। োর্া 23টি নির্ িমর নর্উ ইয়মেন র সংক্রমমণর হার 1 শতাংমশর র্ীমর্ 
রময়মি। র্তুর্ ঘেমসর সংখ্যা, ঘেমে পনজটিভ আসার শতেরা হার এর্ং অ্র্যার্য অ্মর্ে সহায়ে ঘর্ো 
পময়ন্টগুনল সর্ সময় forward.ny.gov-এ পাওয়া োয়।  
  
"গতোমলর পরীক্ষা এর্ং 0.69 শতাংশ সংক্রমমণর হামরর সর্মর্ময় সর্নানিে সংখ্যা খ্ুর্ই িিুন ান্ত খ্র্র, নর্মশষ 
েমর েখ্র্ আপনর্ সারা ঘিমশ ও নর্শ্বজমুে ো  েমি তার নর্মর্র্র্া েমর ঘিমখ্র্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"ঘেে অ্সািারণভামর্ ভামলা েরমি, এর্ং আর্ার, সেল নর্উ ইয়েন র্াসীর প্রশংসা েরনি োরণ এটি নেভামর্ 
হময়মি তার সম্পমেন  ঘোর্ রহসয ঘর্ই। এটি এেটি সামানজে নক্রয়া এর্ং এটি নর্উ ইয়েন  ঘেমের মার্ষুমির 
সম্প্রিায় োরা পারস্পনরেতা এর্ং এমে অ্পমরর জর্য উমেমগর োরমর্ তামির োজ েমরর্। প্রমতযমের মাস্ক 
পো, সামানজে িরূত্ব র্জায় রাখ্া এর্ং হাত ঘিাওয়া র্জায় রাখ্া উনর্ত, এর্ং স্থার্ীয় সরোরগুনলর উনর্ত 
ঘেমের নর্মিন নশো র্লর্ত েরা র্জায় রাখ্া োমত আমরা এে সামে এর মমিয নিময় ঘেমত পানর।"  
  
গভর্নর কুওমমা পনিম নর্উ ইয়মেন র র্ানসন্দামির এও স্মরণ েনরময় নিময়মির্ ঘে এই অ্ঞ্চমল আেটি স্থামর্ দ্রুত 
পরীক্ষাগুনল পনরর্ানলত হমে। র্ানসন্দারা 833-NYSTRNG এ েল েরমত পামরর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট েরার জর্য। 
আগে 27 এ গভর্নর এেটি ঘেনেং ঘসায়াে টিম ঘমাতাময়র্ েমরর্ পনিম নর্উ ইয়মেন  এই অ্ঞ্চমল সাম্প্রনতে 
COVID-19 ঘেমসর সংখ্যা ঘর্মে ওঠার ঘমাোনর্লা েরার জর্য। নতনর্ আেটি সাইমের েোও ঘ াষণা 
েমরমির্, ো এখ্ামর্ পাওয়া োমর্:  
   
রর্বলভার্-গ্রাইর্ার কবমউবর্টি রসন্টার  
877 E. Delavan Ave.  
Buffalo, NY 14215  
   
টু্র রিম্বেল িোবিে র্ার্ন   
907 E. Ferry St.  

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


 

 

 

Buffalo, NY 14211  
   
র্েনওম্বয়ে িাম্বফম্বলা কবমউবর্টি রসন্টার  
155 Lawn Ave.  
Buffalo, NY 14207  
   
র্ার্কাকন  ফায়ার মাবফন  রট্রবর্ং গ্রাউন্ডস  
665 Brigham Road  
Dunkirk, NY 14048  
   
SUNY ECC র্েন  
6205 Main St.  
Williamsville, NY 14221  
   
ইউবর্য়র্ ফায়ার রকাম্পাবর্ (Union Fire Company)  
1845 Union Road  
West Nyack, NY 14224  
   
ির্ এ. বর্উক বসবর্য়র রসন্টার  
1201 Hyde Park Blvd.  
Niagara Falls, NY 14301  
   
YWCA অফ র্ায়াগ্রা ফ্রবন্টয়ার  
32 Cottage St.  
Lockport, NY 14094  
  
গতোল ঘেে নলোর অ্েনরটি (State Liquor Authority, SLA) এর্ং ঘেে পুনলশ োস্ক ঘফাসন (State 
Police Task Force) নর্উ ইয়েন  নসটি এর্ং লং আইলযামের 1,734টি প্রনতষ্ঠার্ পনরিশনর্ েমর এর্ং ঘিমখ্ ঘে 
11টি প্রনতষ্ঠার্ ঘেমের নর্মিনশর্া ঘমমর্ র্লমি র্া। গতোমলর পেনমর্নক্ষত লঙ্ঘমর্র োউনন্ট অ্র্ুোয়ী নর্র্রণ নর্মর্ 
ঘিওয়া হল:  
  

• মোর্হার্র্ - 1  
• কুইন্স - 4  
• সাম্বফাক - 6  

  
আজমের তেয সংমক্ষমপ নর্মর্ তুমল িরা হমলা:  
  

• হাস াতাম্বল ররাগী ভবতন  - 429 (-29)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 51  
• হাস াতাল কাউবন্টসমূহ - 30  
• ICU এর সংখ্ো - 112 (-4)  
• ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU এর সংখ্ো - 47 (-1)  
• রমার্ বর্সর্ািন সমূহ - 75,062 (+72)  
• মৃতুে - 8  
• রমার্ মৃতুে - 25,327  

  
গতোল নর্উ ইয়েন  ঘেমে অ্র্ুনষ্ঠত 100,022 জমর্র ঘেমের মমিয মাত্র 698 জর্ র্া 0.69 শতাংশ আক্রান্ত 
ঘরাগী নিল। গত নতর্ নিমর্ প্রনতটি অ্ঞ্চমলর ঘেমে আক্রামন্তর শতাংশ নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  িৃহস্পবতিার  শুক্রিার  েবর্িার  
Capital Region  0.5%  0.7%  0.6%  

Central New York  0.8%  0.4%  0.8%  
Finger Lakes  0.3%  0.5%  0.6%  
Long Island  0.5%  0.6%  0.8%  
Mid-Hudson  0.9%  0.8%  0.8%  

Mohawk Valley  0.1%  0.6%  0.5%  
New York City  0.6%  0.7%  0.7%  



 

 

 

North Country  0.8%  0.2%  0.4%  
Southern Tier  0.5%  0.4%  0.3%  

Western New York  1.2%  1.2%  1.6%  
  
এিাোও গভর্নর আরও 698 জর্ র্তুর্ র্মভল েমরার্াভাইরামস আক্রান্ত ঘরাগীর সংখ্যা নর্নিত েমরমির্, োর 
মািযমম নর্উ ইয়েন  ঘেমে ঘেেজমুে আক্রান্ত ঘরাগীর সর্নমমাে সংখ্যা হমলা 434,100 জর্। ঘমাে 434,100 জর্ 
র্যনি োরা ভাইরামসর জর্য নর্নিতভামর্ শর্াি হময়মির্, তামির ঘভৌগনলে অ্র্স্থার্ নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  রমার্ আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  2,764  10  
Allegany  89  1  
Broome  1,295  9  

Cattaraugus  201  4  
Cayuga  177  0  

Chautauqua  382  9  
Chemung  200  4  
Chenango  227  2  
Clinton  150  0  
Columbia  569  0  
Cortland  99  1  
Delaware  115  3  
Dutchess  4,852  6  
Erie  9,807  66  
Essex  128  2  
Franklin  58  0  
Fulton  311  0  
Genesee  294  1  
Greene  307  0  
Hamilton  14  0  
Herkimer  297  2  
Jefferson  150  1  
Lewis  49  1  

Livingston  182  0  
Madison  461  2  
Monroe  5,443  21  

Montgomery  202  0  
Nassau  44,610  56  
Niagara  1,612  7  
NYC  233,969  281  
Oneida  2,272  4  

Onondaga  3,883  17  
Ontario  389  3  
Orange  11,418  8  
Orleans  306  0  
Oswego  295  4  
Otsego  143  9  
Putnam  1,500  6  

Rensselaer  833  3  
Rockland  14,233  15  
Saratoga  842  10  

Schenectady  1,260  5  
Schoharie  69  0  



 

 

 

Schuyler  26  0  
Seneca  100  2  

St. Lawrence  274  1  
Steuben  315  2  
Suffolk  44,763  51  
Sullivan  1,521  5  
Tioga  208  0  

Tompkins  264  3  
Ulster  2,168  6  
Warren  321  0  

Washington  267  0  
Wayne  280  0  

Westchester  36,949  54  
Wyoming  126  1  
Yates  61  0  

  
গতোল নর্উ ইয়েন  ঘেমে COVID-19 এর োরমণ 8 জমর্র মৃতুয হময়মি, োর ফমল ঘমাে এমস িাাঁনেময়মি 
25,327 এ। এেটি ঘভৌগনলে নর্শি র্যাখ্যানর্ম্নরূপ, োউনন্ট অ্ফ ঘরনসমর্ন্স অ্র্ুোয়ী:  
  

কাউবন্ট অফ ররবসম্বর্ন্স অর্ুর্ায়ী 
মৃতুে  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Erie  1  
Essex  1  
Monroe  1  
Nassau  1  
Queens  2  

Schenectady  1  
Westchester  1  

  
###  
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