
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/19/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
স্টেেিোপী আক্রাম্বের হার 1.21 েিাংে  

  
হে স্পে এলাকায় পরীক্ষায় আক্রাম্বের হার 3.31 েিাংে; স্টরড স্ট ার্ স্ট াকাস এলাকা োডা বর্উ 

ইয়কন  স্টেম্বে আক্রাে 1.13 েিাংে  
  

গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেম্বে COVID-19-এর কারম্বে 14  ম্বর্র মৃিুে হম্বয়ম্বে  
  

সম্প্রসাবরি কবমউবর্টি পরীক্ষা এই সপ্তাম্বহ সাউোর্ন টিয়ার, PA সীমাম্বের পবিম্বম বর্উ ইয়কন  
কাউবিগুবলম্বি অিোহি রম্বয়ম্বে  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা চলমার্ COVID-19 মহামারর চলাকালীর্ সমমে স্টেমের অ্গ্রগরি সম্পমকন  
আজ রর্উ ইেকন বাসীমক স্ট ৌরিক সংবাদ প্রদার্ কমরমের্।  
  
"রর্উ ইেমকন  স্টদমের মমযয সবমচমে কম আক্রামের হার রমেমে, রকন্তু সারামদমে আক্রামের হার 
বাড়মেই।  খর্ আমরা আমামদর সংক্রমমের হার প্রসমে রারখ, আমরা ভামলা কররে - এবং আমরা 
ভামলা কররে কারে আমরা  খর্ রবপদ স্টদরখ িখর্ আমরা এরগমে  াই। েরৎকালীর্ লক্ষ্যমাত্রার 
জর্য আমামদর মাইমক্রা-ক্লাোর পদ্ধরির খুব েীঘ্রই প্রাদভুন াব এবং একটি লক্ষ্য ুি 
স্ট াকাসসহ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সকমলই আো করর েীিকালটি ভযাকরসমর্র স্টমৌসমু 
হমব, িমব এই শুরু হওোর পর স্টেমক ভযাকরসমর্র প নমবক্ষ্ে করা আমামদর পমক্ষ্ সবমচমে বড় 
অ্পামরের্াল চযামলঞ্জ এবং আমামদর স্ট ডারাল সরকারমক পদমক্ষ্প স্টর্ওো দরকার। ইমিামমযয, 
আমামদর সবাইমক আমামদর মাস্ক পরা, হাি যুমে, সামারজকভামব দমূর োকমি হমব এবং এবং 
সমবনাপরর, রর্উইেকন মক রিরিেীল োকা অ্বযাহি স্টরমখ আমামদর অ্গ্রগরি বজাে রাখমি কাজ করা 
দরকার।"  
  
গভর্নর COVID-19 এর রবষমে স্টেমের প্ররিরক্রো সম্পমকন  রর্উ ইেকন বাসীমদর আমরা আযুরর্ক 
কমরমের্। গভর্নমরর ক্লাোর অ্যাকের্ ইরর্রেমেটিভ (Cluster Action Initiative) এর অ্ংে রহমসমব 



 

 

"স্টরড স্টজার্ (Red Zone)" এলাকাে গিকাল প্রকারেি পরীক্ষ্ার  লা মলর আক্রামের হার 3.31 
েিাংে  া আমগর রদমর্র 3.19 েিাংমের স্টচমে স্টবরে।  
  
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকার মমযয গিকাল 3,016 জমর্র পরীক্ষ্ার  লা ল প্রকারেি হমেমে, 
 ার  মল 100 জর্ আক্রাে বা 3.31 েিাংে আক্রামের হার পাওো স্টগমে। অ্বরেষ্ট স্টেমে, এই 
"স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাগুরল গের্া র্া কমর, 78,993টি পরীক্ষ্ার  লা ল ররমপােন  করা 
হমেমে,  ামি 898 জর্ আক্রাে বা 1.13 েিাংে আক্রামের হার পাওো স্টগমে। স্ট াকাস এলাকাগুরল 
অ্েভুন ি কমর স্টেমের সামরগ্রক আক্রামের হার 1.21 েিাংে। "স্টরড স্টজার্" স্ট াকাস এলাকাগুরল 
স্টেমের জর্সংখযার 2.8 েিাংমের আবাসিল, রকন্তু গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে জার্ামর্া সব 
আক্রামের 10 েিাংে এখামর্ই পাওো স্টগমে।  
  

স্ট াকাস স্ট ার্  
9/27-10/3 % 
ইবিিাচক  

10/4-10/10 
% ইবিিাচক  

10/11 - 
10/17 % 
আক্রাে  

আম্বগর বের্ 
(10/17) % 
আক্রাে  

গিকাল 
(10/18) % 
ইবিিাচক  

ব্রুকরলর্ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

6.69%  5.86%  5.29%  4.92%  4.60%  

কুইন্স স্টকও গামডন র্ 
রহলস/ মরে রহলস স্টরড-
স্টজার্ স্ট াকাস এলাকাে % 

আক্রাে  

3.82%  3.71%  2.58%  2.35%  1.40%  

কুইন্স  ার রকওমে স্টরড-
স্টজার্ স্ট াকাস এলাকাে % 

আক্রাে  
2.33%  2.88%  2.08%  1.37%  0.93%  

রকলযান্ড % স্টরড-স্টজার্ 
স্ট াকাস এলাকা % ইরিবাচক  

12.29%  9.77%  4.54%  2.22%  2.68%  

অ্মরঞ্জ স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

24.64%  12.41%  4.62%  1.04%  1.35%  

সকল স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস 
এলাকা % ইরিবাচক  

6.91%  6.13%  4.42%  3.19%  3.32%  

রাজযবযাপী % ইরিবাচক, 
স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 

অ্েভুন ি কমর  
1.25%  1.18%  1.16%  1.08%  1.21%  

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা 
অ্েভুন ি র্া কমর রাজযবযাপী 

% ইরিবাচক  
1.02%  1.01%  1.06%  1.00%  1.13%  

  



 

 

  
9/27-
10/3  

10/4- 
10/10  

10/11- 10/17  
আম্বগর বের্ 

(10/17)  
গিকাল 
(10/18)  

স্টরড-স্টজার্ স্ট াকাস এলাকা স্টেমক আসা 
রামজযর ইরিবাচক স্টকমসর েিাংে  

21.8%  17.6%  11.5%  10.6%  10.0%  

  
আজমকর িেয সংমক্ষ্মপ রর্মচ িুমল যরা হমলা:  

• স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 934 (+21)  
• সেে ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 98  
• হসবপোল কাউবি - 41  
• ICU সংখ্ো - 198 (-2)  
• ইিুম্বিের্সহ ICU-স্টি ভবিন র সংখ্ো - 106 (+4)  
• স্টমাে বডসচা ন  - 78,442 (+80)  
• মৃিুে - 14  
• স্টমাে মৃিুে - 25,659  

  
এোড়াও গভর্নর স্ট াষো কমরমের্ স্ট  র্িুর্ দ্রুি পরীক্ষ্া সাইে খুলমি স্বািয রবভাগ কাউরি ও 
িার্ীে স্বািয রবভামগর সামে অ্ংেীদাররত্ব অ্বযাহি স্টরমখমে এবং স্টপর্রসলমভরর্ো সীমামে সাউদার্ন 
টিোর ও ওমেোর্ন রর্উ ইেকন  কাউরিগুরলর সম্প্রদােগুরলমি রবদযমার্ সম্প্রদামের পরীক্ষ্ার 
অ্পের্গুরল প্রসাররি করুর্ স্ট খামর্ সাম্প্ররিক স্টক্ষ্মত্র আক্রাে স্টবমড়মে।  
  
এই সপ্তামহ রবর্ামূমলয দ্রুি  লা ল পরীক্ষ্ার জর্য জর্সাযারমের জর্য স্ট  সাইেগুমলা উন্মুি োকমব 
িা রর্মচ স্টদওো হল। প্রমোজর্ অ্র্ু ােী অ্রিররি  ণ্টা ও অ্বিার্ স্ট াগ করা হমব:  
  
েম্বোম্বকায়া কাউবি:  
Jamestown Training Grounds, 240 Harrison Street, Jamestown, NY 14701  
  
Dunkirk Training Grounds, 665 Brigham Road, Dunkirk, NY 14048  
  
সাক্ষ্াৎকার রর্মি,  োক্রমম স্টজমসোউর্, ডার্কামকন র রলঙ্ক অ্র্ুসরে করুর্।  
  
কোোরগাস কাউবি:  
Allegany Fire Hall, 1st Street (West Main St), Allegany, NY 14706  
 ণ্টা: সকাল 9ো স্টেমক রবমকল 5ো, স্টসামবার স্টেমক েরর্বার  
সাক্ষ্াৎকার রর্মি: কযাোরাগাস কাউরির স্ট  স্টকার্ বারসন্দা এই রলংমক রগমে স্টররজমেের্ করমি 
পামরর্ (716) 938-9119 অ্েবা (716) 938-2265 এই র্ম্বমর কল করমি পামরর্  
  
এবলগোবর্ কাউবি:  

https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=1300021
https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=1300020
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8ebfb019-d29b4678-8ebd492c-0cc47a6d17e0-94668151e7d531c2&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=http%3A%2F%2Fwww.cattco.org%2Fcovid-19-test


 

 

Belmont BOCES Center, 5718 County Road 48, Belmont, NY 14813  
করমউরর্টি পরীক্ষ্া মেলবার স্টেমক েরর্বার সকাল 11ো স্টেমক রবকাল 3ো প নে  
সাক্ষ্াৎকার রর্মি: (585) 268-9250 র্ম্বমর কল করুর্, পরীক্ষ্ার জর্য একটি সাক্ষ্াৎকামরর 
সমেসূরচ করমি #4 চাপরু্  
  
Riverwalk Plaza, 121 Bolivar Road, Wellsville, NY 14895  
পরীক্ষ্ার রদর্/ ণ্টা: মেলবার স্টেমক শুক্রবার 10/20-10/23: সকাল 11ো স্টেমক রবমকল 3ো  
সাক্ষ্াৎকার রর্মি: (585) 268-9250 র্ম্বমর কল করুর্, পরীক্ষ্ার জর্য একটি অ্যাপমেিমমি 
রেরডউল করার জর্য #4 চাপুর্  
  
স্টচমুং কাউবি:  
ওোরেংের্ প্রােরমক রবদযালে (এলরমরা সু্কল রডরেক্ট প্রোসর্ ভবর্)  
430 Washington Ave, Elmira 14901  
বরযনি পরীক্ষ্া শুরু হমে: মেলবার 10/20 - 10/24;  ণ্টার: সকাল 9 ো স্টেমক রবকাল 5 
p.m.প নে সাক্ষ্াৎকার করমি, এই রলঙ্কটি অ্র্ুসরে করুর্।  
  
েুম্বির্ কাউবি:  
Beartown Road Alliance Church, 21 Beartown Rd., Painted Post, NY 14870  
পরীক্ষ্া স্টসামবার স্টেমক শুক্রবার (পররবিন র্েীল সমে)  
একটি সাক্ষ্াৎকার করমি, এই রলঙ্কটি অ্র্ুসরে করুর্।  
  
টিওগা কাউবি:  
Village Town Hall, 32 Ithaca St, Waverly 14892 H  
বুযবার 12-6, বৃহস্পরিবার এবং শুক্রবার 10-6  
সাক্ষ্াৎকার রর্মি, এই রলঙ্কটি অ্র্ুসরে করুর্।  
  
গি রির্ রদমর্ জার্ামর্া প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্ার আক্রামের  লা মলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Capital Region  0.6%  0.9%  1.1%  

Central New York  0.7%  1.2%  1.1%  
Finger Lakes  0.9%  1.3%  1.5%  
Long Island  1.0%  1.1%  1.0%  
Mid-Hudson  1.6%  1.4%  1.4%  

Mohawk Valley  0.3%  0.3%  0.3%  
New York City  1.2%  1.1%  1.3%  
North Country  0.3%  0.7%  1.3%  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d43e7ee3-881a8882-d43c87d6-0cc47a6d17e0-e4cbcf90f93b609e&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=https%3A%2F%2Fwww.chemungcountyny.gov%2Fcovid_testing%2Findex.php
https://apps.health.ny.gov/doh2/applinks/cdmspr/2/counties?OpID=10100080
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=99edfe25-c5c90844-99ef0710-0cc47a6d17e0-c9498956006b8725&q=1&e=2868d6f3-8c2f-443a-b586-d9604a2aad87&u=https%3A%2F%2Fwww.tiogacountyny.com%2Fdepartments%2Fpublic-health%2F


 

 

Southern Tier  1.4%  0.9%  1.2%  
Western New York  1.4%  1.6%  0.9%  

  
গি রির্ রদমর্ প্ররিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষ্াে আক্রােমদর  লা মলর েিাংে রর্ম্নরূপ:  
  

িম্বরা  শুক্রিার  েবর্িার  রবিিার  
Bronx  1.20%  1.5%  1.2%  
Brooklyn  1.50%  1.5%  1.5%  
Manhattan  0.70%  0.6%  0.8%  
Queens  1.30%  0.9%  1.6%  

Staten Island  1.40%  1.4%  1.3%  
  
স্টমাে 4,85,279 জর্ বযরি  ারা ভাইরামসর পরীক্ষ্াে আক্রাে রর্রিি হর্, িামদর স্টভৌগরলক রবেদ 
রববরে রর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  3,427  11  
Allegany  212  7  
Broome  2,927  31  

Cattaraugus  406  3  
Cayuga  294  5  

Chautauqua  799  3  
Chemung  1,292  48  
Chenango  330  17  
Clinton  199  2  
Columbia  651  4  
Cortland  416  10  
Delaware  159  0  
Dutchess  5,340  12  
Erie  12,468  17  
Essex  194  2  
Franklin  77  0  
Fulton  359  0  
Genesee  371  0  
Greene  474  2  



 

 

Hamilton  16  0  
Herkimer  370  0  
Jefferson  191  3  
Lewis  56  0  

Livingston  243  4  
Madison  536  3  
Monroe  6,744  37  

Montgomery  255  1  
Nassau  48,657  61  
Niagara  1,961  3  
NYC  254,771  419  
Oneida  2,594  1  

Onondaga  5,021  10  
Ontario  586  10  
Orange  13,182  13  
Orleans  363  1  
Oswego  587  3  
Otsego  367  3  
Putnam  1,739  3  

Rensselaer  1,034  7  
Rockland  17,207  36  
Saratoga  1,213  6  

Schenectady  1,507  9  
Schoharie  100  0  
Schuyler  93  5  
Seneca  128  1  

St. Lawrence  363  5  
Steuben  873  16  
Suffolk  48,080  51  
Sullivan  1,680  5  
Tioga  448  13  

Tompkins  548  8  
Ulster  2,415  4  
Warren  438  0  

Washington  326  0  
Wayne  383  4  



 

 

Westchester  39,548  72  
Wyoming  167  1  
Yates  94  6  

  
গিকাল রর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এর কারমে 14 জমর্র মৃিুয হমেমে,  ার  মল স্টমাে সংখযা 
এমস দাাঁরড়মেমে 25,659 জমর্। বসবামসর কাউরি অ্র্ু ােী এক স্টভৌগরলক রবেদ বযাখযা রর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  2  
Allegany  2  
Bronx  1  
Cattaraugus  1  
Kings  3  
Manhattan  1  
Rockland  1  
Steuben  1  
Westchester  2  

  
###  
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