
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/30/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ররকর্ন  সংখ্েক কম 7-বিম্বর্র গড় ইবতিাচকতার হাম্বরর কথা র াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার 0.71%-এ রর্ম্বম এম্বসম্বে-টার্া 55 বিম্বর্র মত হ্রাস  

  
গত 24  ণ্টায় টিকার 104,851টি রর্াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  

  
রাজেিোপী ইবতিাচকতার হার 0.64%  

  
হাসপাতাম্বল ভবতন  1,068-এ রর্ম্বম এম্বসম্বে - যা 25 অম্বটাির রথম্বক সিনবর্ম্ন  

  
গতকাল রাজেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 18 জর্ 

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গতকাল রাজযব্যাপী 7 দিমর্র গড় COVID-
19 ইদতব্াচকতার হার 0.71 শতাাংমশ ঘর্মম এমেমে, ো র্তুর্ ঘরকর্ন  েব্নদর্ম্ন।  
  
"দর্উ ইয়কন  ঘেট COVID ঘক পরাদজত করমে এব্াং োংখ্যায় অ্গ্রগদত করমে, এব্াং মূল চাদব্কাঠি 
হমে েমস্ত দর্উ ইয়কন ব্ােীর জর্য হামত টিকা েরব্রাহ করা। হােপাতামল ভদতন  এব্াং ইদতব্াচকতার 
হার হ্রাে পামে, দকন্তু টিকাকরমণর হারও হ্রাে পামে, এব্াং আমামির ব্াদক দর্উ ইয়কন ব্ােীমির শট 
দর্মত উৎোদহত করমত েজৃর্শীল হমত হমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্তুর্ এব্াং উদ্ভাব্র্ী 
প্রমণাির্া প্রিার্ করদে- োর মমযয রময়মে পাকন  পাে, পদরব্হমর্র টিদকট, এমর্দক 5 দমদলয়র্ 
মাদকন র্ র্লামরর লটাদর- োমত আমরা েফলভামব্ জর্োংখ্যামক টিকা দিমত পাদর। আমামির রাষ্ট্র 
পুর্গনঠর্, আমামির অ্র্নর্ীদত পুর্রায় চালু করা এব্াং দর্উ ইয়কন ব্ােীমির কামজ দফদরময় আর্া 
আমামির জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, তাই আদম েব্াইমক অ্র্ুমরায করদে োরা টিকা ঘর্র্দর্ তারা 
আজই টিকা দর্র্।"  
  
আজমকর তর্য োংমেমপ দর্মচ তুমল যরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল - 122,737  
• রমাট আক্রাে - 785  
• আক্রাম্বের েতাংে - 0.64%  



 

 

• 7-বিম্বর্র গড় ইবতিাচম্বকর হার - 0.71%  
• হাসপাতাম্বল ররাগী ভবতন  - 1,068 (-75)  
• সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 115  
• আইবসইউম্বত ররাগী - 260 (-7)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ICU-রত ভবতন র সংখ্ো - 155 (-3)  
• রমাট বর্সচাজন  - 182,175 (+161)  
• মৃতুে - 18  
• রমাট মৃতুে - 42,696  
• রমাট প্রিার্ করা টিকার রর্াজ - 18,996,617  
• গত 24  ণ্টায় টিকার রমাট রর্াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 104,851  
• গত 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা রমাট টিকার রর্াজ - 618,818  
• 18 এিং তার রিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি 

টিকার রর্াজ রপম্বয়ম্বের্ - 65.1%  
• 18 এিং তার রিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন টিকা 

রর্াজ রপম্বয়ম্বের্ - 56.8%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি টিকার রর্াজ 

রপম্বয়ম্বের্ - 53.5%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ রপম্বয়ম্বের্ 

- 45.6%  
  
গত দতর্ দিমর্ দরমপাটন  করা প্রদতটি অ্ঞ্চমলর ইদতব্াচক পরীোর ফলাফমলর 7-দিমর্র গড় শতাাংমশর 
দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
িৃহস্পবতিার, 27 রম 

2021  
শুক্রিার, 28 রম 

2021  
েবর্িার, 29 রম 

2021  
Capital Region  0.99%  0.97%  0.93%  
Central New 

York  
1.48%  1.46%  1.50%  

Finger Lakes  1.87%  1.77%  1.68%  
Long Island  0.64%  0.62%  0.64%  
Mid-Hudson  0.71%  0.67%  0.64%  

Mohawk Valley  0.94%  0.96%  0.98%  
New York City  0.59%  0.57%  0.54%  
North Country  1.05%  1.08%  0.93%  
Southern Tier  0.54%  0.52%  0.53%  
Western New 

York  
1.20%  1.15%  1.14%  



 

 

রাজে জমু্বড়  0.76%  0.73%  0.71%  
  
গত দতর্ দিমর্ দরমপাটন  করা দর্উ ইয়কন  শহমরর প্রদতটি ঘব্ামরার পরীোয় ইদতব্াচক ফলাফমলর 7-
দিমর্র গড় শতাাংশ দর্ম্নরূপ:  
  

NYC-রত 
রিাম্বরা  

িৃহস্পবতিার, 27 রম 
2021  

শুক্রিার, 28 রম 
2021  

েবর্িার, 29 রম 
2021  

Bronx  0.63%  0.59%  0.58%  
Kings  0.65%  0.60%  0.56%  

New York  0.38%  0.37%  0.35%  
Queens  0.63%  0.61%  0.57%  
Richmond  0.80%  0.85%  0.82%  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এ 785 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী আক্রান্ত হময়মে, োর ফমল 
ঘমাট োংখ্যা এমে িাাঁদড়ময়মে 2,084,696-ঘত। ঘভৌগদলক ঘেকর্াউর্ দর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  রমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  24,628  7  
Allegany  3,529  0  
Broome  18,548  6  

Cattaraugus  5,702  8  
Cayuga  6,311  4  

Chautauqua  8,917  7  
Chemung  7,707  10  
Chenango  3,468  2  
Clinton  4,827  0  
Columbia  4,044  0  
Cortland  3,880  5  
Delaware  2,354  2  
Dutchess  29,385  5  
Erie  89,270  51  
Essex  1,589  0  
Franklin  2,546  4  
Fulton  4,397  2  
Genesee  5,421  3  



 

 

Greene  3,397  2  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,164  2  
Jefferson  6,073  5  
Lewis  2,783  0  

Livingston  4,496  3  
Madison  4,541  2  
Monroe  68,386  76  

Montgomery  4,248  1  
Nassau  183,169  24  
Niagara  19,968  12  
NYC  933,763  257  
Oneida  22,471  12  

Onondaga  38,691  48  
Ontario  7,381  4  
Orange  48,145  13  
Orleans  3,109  0  
Oswego  7,575  6  
Otsego  3,445  4  
Putnam  10,574  1  

Rensselaer  11,188  2  
Rockland  46,844  9  
Saratoga  15,295  4  

Schenectady  13,152  9  
Schoharie  1,688  1  
Schuyler  1,053  0  
Seneca  2,002  1  

St. Lawrence  6,609  0  
Steuben  6,901  3  
Suffolk  200,501  108  
Sullivan  6,636  2  
Tioga  3,793  5  

Tompkins  4,318  8  
Ulster  13,867  3  
Warren  3,635  1  



 

 

Washington  3,136  6  
Wayne  5,743  4  

Westchester  129,369  27  
Wyoming  3,574  3  
Yates  1,177  1  

  
গতকাল COVID-19 এর কারমণ 18 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাট মৃতুয োংখ্যা এমে 
িাাঁদড়ময়মে 42,696 জমর্। ব্েব্ামের কাউদি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগদলক দব্শি ব্যাখ্যা দর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Kings  2  

Livingston  1  
Manhattan  1  
Monroe  1  
Niagara  2  
Oneida  1  
Queens  2  
Richmond  2  
Rockland  1  
Suffolk  1  
Ulster  1  

Westchester  2  
  
দর্উ ইয়কন  ঘেমটর েমস্ত গণ টিকাকরণ োইট েকল ঘোগয দর্উ ইয়কন ব্ােীমির জর্য ঘখ্ালা আমগ 
আেমল আমগ পামব্র্ দভদিমত ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেেব্ মার্ুষ ঘেমটর পদরচাদলত একটি গণ 
টিকািার্ োইমট অ্যাপময়িমমি ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, তারা আদম দক ঘোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ দগময় অ্র্ব্া 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির েময়েূদচ 
দর্যনারণ করমত পারমব্র্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয দব্ভাগ, ফামমনদে, র্াক্তার ব্া 
হােপাতামল ঘেখ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে ঘেখ্ামর্ ঘোগামোগ করমত পামরর্, অ্র্ব্া তামির কাোকাদে 
টিকার অ্যাপময়িমমমির তর্য খ্ুাঁজমত vaccines.gov এ ঘেমত পামরর্।  
  
গতকাল, 44,057 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী তামির প্রর্ম ভযাকদের্ ঘর্াজ ঘপময়মে এব্াং 65,981 জর্ 
তামির ভযাকদের্ দেদরজ েম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া দর্উ ইয়কন ব্ােীমির 
ঘভৌমগাদলক ঘেকর্াউর্ দর্ম্নরূপ:  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/


 

 

  

  
 অেত একটি টিকার রর্াজ 
রর্ওয়া িেবি  

  
টিকার বসবরজ সম্পন্ন 
করা িেবি  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
রমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
রমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  630,986  1,779  544,826  2,337  
Central New 
York  

503,585  1,680  440,152  1,520  

Finger Lakes  639,651  2,106  558,113  2,206  
Long Island  1,390,397  4,899  1,164,394  8,306  
Mid-Hudson  1,135,431  3,082  953,849  3,971  
Mohawk Valley  247,015  631  218,092  591  
New York City  4,888,875  23,367  4,134,472  41,714  
North Country  226,906  759  202,635  365  
Southern Tier  327,413  1,089  287,579  1,069  
Western New 
York  

688,581  4,665  586,530  3,902  

ঘেটজমুড়/েমগ্র 
ঘেমট  

10,678,840  44,057  9,090,642  65,981  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যাশমব্ার্ন  COVID-19 টিকা দব্তরণ েম্পমকন  দর্উ ইয়কন ব্ােীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। দর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয দব্ভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমযয েকল COVID-19 টিকা প্রিামর্র তর্য দরমপাটন  করার জর্য টিকা 
প্রিামর্র স্থার্গুদলমক দর্মিনশ প্রিার্ কমরর্; ঘেমটর টিকািার্ প্রমচষ্টার েব্ ঘচময় হালর্াগািকৃত ঘমদট্র্ক্স 
প্রদতফদলত করমত র্যাশমব্ামর্ন  টিকািামর্র তর্য প্রদতদির্ আপমর্ট করা হয়।   

  
###  
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আর্োব্স্ক্রাইব্ করুর্ 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a8fa4f9c-f76176b8-a8f8b6a9-000babd9f8b3-ae18dd918fe3a157&q=1&e=f949676b-a2e1-4fe5-bf47-db119d8a99fd&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESF194F387A90DA6B2852586E5005B42E600000000000000000000000000000000

