
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/31/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 7 বিম্বর্র গড় COVID-19 ইবিিাচকিার হার র্িুর্ সিনবর্ম্ন 
স্তম্বর ঘর্ম্বম ঘগম্বে  

  
ঘেটিোপী 7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার 0.67%-এ ঘর্ম্বম এম্বসম্বে-টার্া 8 সপ্তাম্বহর মি হ্রাস  

  
19 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে ঘ াজ টিকা ঘিওয়া হম্বয়ম্বে  

  
রাজেিোপী ইবিিাচকিার হার 0.69%  

  
হাসপািাম্বল ভবিন  1,032-এ ঘর্ম্বম এম্বসম্বে - ো 24 অম্বটাির ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  

  
গিকাল রাজেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 18 জর্ 

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গতকাল রাজযব্যাপী 7 দিমর্র গড় 
ইদতব্াচকতার হার 0.67 শতাাংমশ ঘর্মম এমেমে, ো র্তুর্ েব্নদর্ম্ন।  
  
গভর্নর আজ আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে দর্উ ইয়কন  ঘেমে 19 দমদলয়মর্র ঘব্দশ COVID-19 টিকার 
ঘ াজ প্রিার্ করা হময়মে।  
  
"আমরা অ্গ্রগদত অ্ব্যাহত রাখদে এব্াং আমরা দচরতমর COVID-19 ঘক পরাদজত করার পমে 
আদে, তমব্ এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন ঘে আমরা েতো েম্ভব্ হামত টিকা ঘপমত োদক," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা রাজয জমুড় র্তুর্ পপ-আপ োইে স্থাপর্ করদে এব্াং োরা এখর্ও টিকা 
পায়দর্ তামির উৎোদহত করার জর্য প্রমণাির্া প্রিার্ করদে। দর্উ ইয়কন ব্ােীরা একটি অ্কল্পর্ীয় 
কঠির্ েমময়র মমযয দিময় প্রদত পিমেমপ এই ভয়ার্ক ভাইরামের দব্রুমে লড়াই কমরমে, এব্াং 
েুড়মের ঘশমষ আমলা রময়মে, তমব্ েত তাড়াতাদড় েম্ভব্ েব্াইমক টিকা ঘিওয়া দর্উ ইয়মকন র 
ভদব্ষযমতর জর্স্বাস্থয এব্াং অ্েননর্দতক পুর্রুোমরর জর্য গুরুত্বপূণন।"  
 
আজমকর তেয োংমেমপ দর্মচ তুমল যরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল - 71,242  
• ঘমাট আক্রাে - 494  



 

 

• আক্রাম্বের েিাাংে - 0.69%  
• 7-বিম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর হার - 0.67%  
• হাসপািাম্বল ঘরাগী ভবিন  - 1,032 (-36)  
• সিে ভবিন  হওয়া ঘরাগী - 89  
• আইবসইউম্বি ঘরাগী - 252 (-8)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র 
সাংখ্ো - 150 (-5)  

• ঘমাট ব সচাজন  - 182,294 (+119)  
• মৃিুে - 18  
• ঘমাট মৃিুে - 42,715  
• ঘমাট প্রিার্ করা টিকার ঘ াজ - 19,044,632  
• গি 24  ণ্টায় টিকার ঘমাট ঘ াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 48,015  
• গি 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাট টিকার ঘ াজ - 603,390  
• 18 এিাং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ োরা অেি একটি 
টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 65.2%  

• 18 এিাং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ োরা সম্পূণন টিকা 
ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 56.9%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ োরা অেি একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপম্বয়ম্বের্ - 53.6%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরজ ঘপম্বয়ম্বের্ 
- 45.7%  

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

অঞ্চল  শুক্রিার, 28 ঘম 2021  েবর্িার, 29 ঘম 2021  রবিিার, 30 ঘম 2021  
Capital Region  0.97%  0.93%  0.83%  

Central New York  1.46%  1.50%  1.40%  
Finger Lakes  1.77%  1.68%  1.55%  
Long Island  0.62%  0.64%  0.61%  
Mid-Hudson  0.67%  0.64%  0.63%  

Mohawk Valley  0.96%  0.98%  0.92%  
New York City  0.57%  0.54%  0.52%  
North Country  1.08%  0.93%  0.92%  
Southern Tier  0.52%  0.53%  0.52%  

Western New York  1.15%  1.14%  1.03%  
রাজে জমু্বড়  0.73%  0.71%  0.67%  



 

 

  
গত দতর্ দিমর্ দরমপােন  করা দর্উ ইয়কন  শহমরর প্রদতটি ঘব্ামরার পরীোয় ইদতব্াচক ফলাফমলর 7-
দিমর্র গড় শতাাংশ দর্ম্নরূপ:  
  

NYC-ঘি 
ঘিাম্বরা  

শুক্রিার, 28 ঘম 
2021  

েবর্িার, 29 ঘম 
2021  

রবিিার, 30 ঘম 
2021  

Bronx  0.59%  0.58%  0.54%  
Kings  0.60%  0.56%  0.53%  

New York  0.37%  0.35%  0.34%  
Queens  0.61%  0.57%  0.56%  
Richmond  0.85%  0.82%  0.77%  

  
গতকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এ 494 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী আক্রান্ত হময়মে, োর ফমল 
ঘমাে োংখযা এমে িাাঁদড়ময়মে 2,085,190-ঘত। ঘভৌগদলক ঘেক াউর্ দর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  24,633  5  
Allegany  3,531  2  
Broome  18,550  2  

Cattaraugus  5,702  0  
Cayuga  6,313  2  

Chautauqua  8,918  1  
Chemung  7,718  11  
Chenango  3,469  1  
Clinton  4,830  3  
Columbia  4,045  1  
Cortland  3,887  7  
Delaware  2,356  2  
Dutchess  29,392  7  
Erie  89,289  19  
Essex  1,590  1  
Franklin  2,549  3  
Fulton  4,398  1  
Genesee  5,421  0  
Greene  3,398  1  



 

 

Hamilton  313  0  
Herkimer  5,166  2  
Jefferson  6,078  5  
Lewis  2,786  3  

Livingston  4,497  1  
Madison  4,546  5  
Monroe  68,440  54  

Montgomery  4,248  0  
Nassau  183,195  26  
Niagara  19,970  2  
NYC  933,970  207  
Oneida  22,481  10  

Onondaga  38,703  12  
Ontario  7,384  3  
Orange  48,154  9  
Orleans  3,110  1  
Oswego  7,578  3  
Otsego  3,447  2  
Putnam  10,575  1  

Rensselaer  11,189  1  
Rockland  46,849  5  
Saratoga  15,302  7  

Schenectady  13,154  2  
Schoharie  1,689  1  
Schuyler  1,056  3  
Seneca  2,002  0  

St. Lawrence  6,611  2  
Steuben  6,906  5  
Suffolk  200,520  19  
Sullivan  6,637  1  
Tioga  3,794  1  

Tompkins  4,322  4  
Ulster  13,872  5  
Warren  3,638  3  

Washington  3,136  0  



 

 

Wayne  5,745  2  
Westchester  129,387  18  
Wyoming  3,574  0  
Yates  1,177  0  

  
গতকাল COVID-19 এর কারমণ 18 জমর্র মৃতুয হময়মে, োর ফমল ঘমাে মৃতুয োংখযা এমে 
িাাঁদড়ময়মে 42,715 জমর্। ব্েব্ামের কাউদি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগদলক দব্শি ব্যাখযা দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Bronx  2  
Erie  4  
Kings  2  

Manhattan  1  
Nassau  1  
Oneida  1  
Orange  1  
Queens  4  
Saratoga  1  
Suffolk  1  

  
দর্উ ইয়কন  ঘেমের েমস্ত গণ টিকাকরণ োইে েকল ঘোগয দর্উ ইয়কন ব্ােীমির জর্য ঘখালা আমগ 
আেমল আমগ পামব্র্ দভদিমত ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেেব্ মার্ুষ ঘেমের পদরচাদলত একটি গণ 
টিকািার্ োইমে অ্যাপময়িমমি ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, তারা আদম দক ঘোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ দগময় অ্েব্া 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির েময়েূদচ 
দর্যনারণ করমত পারমব্র্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয দব্ভাগ, ফামমনদে,  াক্তার ব্া 
হােপাতামল ঘেখামর্ টিকা উপলব্ধ আমে ঘেখামর্ ঘোগামোগ করমত পামরর্, অ্েব্া তামির কাোকাদে 
টিকার অ্যাপময়িমমমির তেয খুাঁজমত vaccines.gov এ ঘেমত পামরর্।  
  
গতকাল, 21,535 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী তামির প্রেম ভযাকদের্ ঘ াজ ঘপময়মে এব্াং 29,082 জর্ 
তামির ভযাকদের্ দেদরজ েম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া দর্উ ইয়কন ব্ােীমির 
ঘভৌমগাদলক ঘেক াউর্ দর্ম্নরূপ:  
  

  
 অেি একটি টিকার ঘ াজ 

ঘর্ওয়া িেবি  
  

টিকার বসবরজ সম্পন্ন 
করা িেবি  

  

অঞ্চল  সমবিগি ঘমাট  
গি 24 

 ণ্টায় িৃবি  
সমবিগি ঘমাট  

গি 24 
 ণ্টায় িৃবি  

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


 

 

Capital 
Region  

631,973  987  546,776  1,950  

Central New 
York  

504,235  650  441,584  1,432  

Finger Lakes  640,676  1,025  559,734  1,621  
Long Island  1,393,494  3,097  1,168,138  3,744  
Mid-Hudson  1,137,354  1,923  955,915  2,066  
Mohawk 
Valley  

247,389  374  218,503  411  

New York 
City  

4,899,584  10,709  4,150,442  15,970  

North Country  227,228  322  202,882  247  
Southern Tier  327,875  462  288,358  779  
Western New 

York  
690,567  1,986  587,392  862  

রাজয জমুড়  10,700,375  21,535  9,119,724  29,082  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমব্া ন  COVID-19 টিকা দব্তরণ েম্পমকন  দর্উ ইয়কন ব্ােীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। দর্উ ইয়কন  ঘেে স্বাস্থয দব্ভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমযয েকল COVID-19 টিকা প্রিামর্র তেয দরমপােন  করার জর্য টিকা 
প্রিামর্র স্থার্গুদলমক দর্মিনশ প্রিার্ কমরর্; ঘেমের টিকািার্ প্রমচষ্টার েব্ ঘচময় হালর্াগািকৃত ঘমদট্র্ক্স 
প্রদতফদলত করমত  যাশমব্াম ন  টিকািামর্র তেয প্রদতদির্ আপম ে করা হয়।  

###  
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