
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/1/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 7-বিম্বর্র গড় COVID-19 আক্রাম্বের হার র্তুর্ভাম্বি হ্রাস 
পাওয়ার বিম্বক অিোহত রম্বয়ম্বে  

  
7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার 0.65%-এ ঘর্ম্বম এম্বসম্বে; টার্া 57 বিম্বর্র হ্রাস  

  
25 ঘসম্বেেম্বরর পর ঘেম্বক প্রেমিাম্বরর মম্বতা প্রবতটি অঞ্চম্বল 7 বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার 1.50% 

এর বর্ম্বে ঘর্ম্বম এম্বসম্বে  
  

গত 24  ণ্টায় 36,552টি ভোকবসম্বর্র ঘ াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  
  

ঘেটিোপী আক্রাম্বের হার 0.77%;  
  

হাসপাতাম্বল ভবতন  1,032-এ ঘর্ম্বম এম্বসম্বে - যা 24 অম্বটাির ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  
  

গতকাল ঘেটিোপী COVID-19 এর কারম্বণ 8 জম্বর্র মৃতুে হম্বয়ম্বে 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেটব্যাপী 7 দিমর্র গড় COVID-19 
আক্রামের হার 0.65 শতাাংমশ ঘর্মম এমেমে, ো র্তুর্ দর্ম্ন আক্রামের হার।  
  
"দর্উ ইয়কন ব্ােীরা প্রদতদির্ COVID-ঘক িমর্ কমর চমেমে এব্াং োংখ্যা কমমত থাকায় আমরা 
আমামির অ্থনর্ীদতমক দিমর ঘপমত এব্াং পিমেপ দর্মত ও ভদব্ষযমত আমামির ঘেটমক স্থার্াের 
করমত েেম হময়দে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা দব্জ্ঞার্ ও তথয অ্র্ুেরণ কমরদে এব্াং 
মার্ুষ ও ব্যব্ো প্রদতষ্ঠামর্র উপর দব্দিদর্মষি হ্রাে কমরদে, দকন্তু আমরা ঘব্দশ ঘোকমক টিকা 
ঘিওয়ার উপর আমামির অ্গ্রাদিকার রময় ঘগমে। টিকািামর্র হার িীর হমত শুরু করার োমথ 
োমথ, আমরা আমরা ঘব্দশ ভযাকদের্ ঘপমত েৃজর্শীে েমািার্ ব্যব্হার কমরদে - দর্উ ইয়কন ব্ােীরা 
প্রায়শই তামির দির্দির্ রুটিমর্র অ্াংশ দহমেমব্ োয় এমর্ জায়গায় র্তুর্ পপ-আপ োইট চােু 
করা েময় টিকা দর্মত উৎোদহত করার জর্য আমরা পাকন  পাে, পদরব্হর্ টিদকট ও এমর্দক 5 
দমদেয়র্ মাদকন র্ ডোর েটাদরর প্রস্তাব্ দিময়দে। োমমর্র দির্গুমো উজ্জ্বে ঘিখ্ামে, দকন্তু োরা 
আমামির এখ্র্ও ভদব্ষযমতর েুরোর জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট দর্মত ব্া ঘকামর্া োইমট প্রমব্মশর জর্য 
টিকা ঘর্র্দর্ আমামির এমর্ দর্উ ইয়কন ব্ােীমির িরকার।"  



 

 

 
আজমকর তথয োংমেমপ দর্মচ তুমে িরা হমো:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল -50,528  
• ঘমাট আক্রাে - 391  
• আক্রাম্বের েতাাংে - 0.77%  
• 7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার - 0.65%  
• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 1,032 (+0)  
• সিে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 95  
• ICU-ঘত ঘরাগী - 255 (+3)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ঘরাগী - 

138 (-12)  
• ঘমাট ব সোজন  - 182,384 (+90)  
• মৃতুে - 8  
• ঘমাট মৃতুে - 42,723  
• ঘমাট প্রিার্ করা টিকার ঘ াজ - 19,081,184  
• গত 24  ণ্টায় ঘমাট টিকার ঘ াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 36,552  
• গত 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাট টিকার ঘ াজ - 549,946  
• 18 এিাং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীগণ যারা অেত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপম্বয়ম্বের্ তাম্বির েতকরা পবরমাণ - 65.3%  

• 18 এিাং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীগণ যারা সম্পণূন টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ 
তাম্বির েতকরা পবরমাণ - 57.1%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীগণ যারা অেত একটি টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ তাম্বির 
েতকরা পবরমাণ- 53.7%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীগণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ ঘপম্বয়ম্বের্ তাম্বির েতকরা 
পবরমাণ - 45.9%  

  
গত দতর্ দিমর্ দরমপাটন  করা প্রদতটি অ্ঞ্চমের পরীোয় আক্রামের িোিমের 7-দিমর্র গড় 
শতাাংমশর দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
েবর্িার, 29 ঘম 

2021  
রবিিার, 30 ঘম 

2021  
ঘসামিার, 31 ঘম 

2021  
Capital Region  0.93%  0.83%  0.74%  

Central New York  1.50%  1.40%  1.42%  
Finger Lakes  1.68%  1.55%  1.49%  
Long Island  0.64%  0.61%  0.59%  
Mid-Hudson  0.64%  0.63%  0.60%  



 

 

Mohawk Valley  0.98%  0.92%  0.89%  
New York City  0.54%  0.52%  0.50%  
North Country  0.93%  0.92%  0.85%  
Southern Tier  0.53%  0.52%  0.52%  
Western New 

York  
1.14%  1.03%  1.00%  

ঘেটিোপী  0.71%  0.67%  0.65%  
  
গত দতর্ দিমর্ দরমপাটন  করা দর্উ ইয়কন  শহমরর প্রদতটি ঘব্ামরার পরীোয় আক্রামের িোিমের 7-
দিমর্র গড় শতাাংশ দর্ম্নরূপ:  
  

NYC-ঘত 
ঘিাম্বরা  

েবর্িার, 29 ঘম 
2021  

রবিিার, 30 ঘম 
2021  

ঘসামিার, 31 ঘম 
2021  

Bronx  0.58%  0.54%  0.56%  
Kings  0.56%  0.53%  0.50%  

New York  0.35%  0.34%  0.35%  
Queens  0.57%  0.56%  0.52%  
Richmond  0.82%  0.77%  0.75%  

  
গতকাে দর্উ ইয়কন  ঘেমট 391 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী COVID-19 এর পরীোয় আক্রাে হওয়ার 
িে োভ কমরমের্, োর িমে ঘমাট োংখ্যা এমে িাাঁদড়ময়মে 2,085,581-জমর্। ঘভৌগদেক পথৃক 
তাদেকা দর্ম্নরূপ:  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  24,634  1  
Allegany  3,532  1  
Broome  18,554  4  

Cattaraugus  5,702  0  
Cayuga  6,313  0  

Chautauqua  8,918  0  
Chemung  7,722  4  
Chenango  3,471  2  
Clinton  4,830  0  
Columbia  4,045  0  
Cortland  3,889  2  
Delaware  2,357  1  



 

 

Dutchess  29,394  2  
Erie  89,314  25  
Essex  1,590  0  
Franklin  2,549  0  
Fulton  4,398  0  
Genesee  5,423  2  
Greene  3,398  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,172  6  
Jefferson  6,080  2  
Lewis  2,787  1  

Livingston  4,498  1  
Madison  4,546  0  
Monroe  68,480  40  

Montgomery  4,248  0  
Nassau  183,212  17  
Niagara  19,980  10  
NYC  934,146  176  
Oneida  22,485  4  

Onondaga  38,715  12  
Ontario  7,385  1  
Orange  48,162  8  
Orleans  3,110  0  
Oswego  7,578  0  
Otsego  3,448  1  
Putnam  10,577  2  

Rensselaer  11,192  3  
Rockland  46,857  8  
Saratoga  15,306  4  

Schenectady  13,156  2  
Schoharie  1,689  0  
Schuyler  1,056  0  
Seneca  2,003  1  

St. Lawrence  6,611  0  
Steuben  6,909  3  



 

 

Suffolk  200,548  28  
Sullivan  6,637  0  
Tioga  3,795  1  

Tompkins  4,323  1  
Ulster  13,873  1  
Warren  3,638  0  

Washington  3,138  2  
Wayne  5,745  0  

Westchester  129,399  12  
Wyoming  3,574  0  
Yates  1,177  0  

  
গতকাে দর্উ ইয়কন  ঘেমট COVID-19 এর কারমণ 8 জমর্র মৃতুয হময়মে — ো 30 অ্মটাব্র 
2020 ঘথমক েব্নদর্ম্ন একদিমর্র ঘমাট মৃতয যর োংখ্যা — োর িমে ঘমাট োংখ্যা এমে িাাঁদড়ময়মে 
42,723 জমর্। ব্েব্ামের কাউদন্ট অ্র্ুোয়ী ঘভৌগদেক পৃথক তাদেকা দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Erie  1  

Monroe  1  
Orange  1  

Rensselaer  1  
Schenectady  1  

Ulster  1  
Westchester  1  

  
দর্উ ইয়কন  ঘেমটর েমস্ত গণ টিকািার্ োইট েকে ঘোগয দর্উ ইয়কন ব্ােীমির জর্য আমগ আেমে 
আমগ পামব্র্ দভদিমত ওয়াক-ইর্ ভযাকদের্ প্রিামর্র জর্য ঘখ্াো। ঘেেব্ মার্ষু ঘেমটর পদরচাদেত 
একটি গণ টিকািার্ োইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘর্ওয়া পেি কমরর্, তারা আদম দক ঘোগয (Am I 
Eligible) অ্যামপ দগময় অ্থব্া 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কে কমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর 
েময়েযদচ দর্িনারণ করমত পারমব্র্। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয দব্ভাগ, িামমনদে, 
ডাক্তার ব্া হােপাতামে ঘেখ্ামর্ টিকা উপেভয আমে ঘেখ্ামর্ ঘোগামোগ করমত পামরর্, অ্থব্া 
তামির কাোকাদে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথয খ্ুাঁজমত vaccines.gov-এ দভদজট করমত পামরর্।  
  

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


 

 

গতকাে, 14,738 জর্ দর্উ ইয়কন ব্ােী তামির প্রথম টিকার ঘডাজ ঘপময়মে এব্াং 23,828 জর্ 
তামির ভযাকদের্ দেদরজ েম্পন্ন কমরমে। দর্উ ইয়কন ব্ােীগণ োমিরমক অ্ঞ্চে দভদিক টিকা ঘিওয়া 
হময়মে তামির ঘভৌগদেক পৃথক তাদেকা দর্ম্নরূপ:  
  

  
অেত একটি টিকার 
ঘ াজ ঘর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার 
বসবরজসহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  সমবিগত ঘমাট  
গত 24 

 ণ্টায় িৃবি  
সমবিগত ঘমাট  

গত 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital 
Region  

632755  782  548496  1720  

Central New 
York  

504740  505  442865  1281  

Finger Lakes  641224  548  561110  1376  
Long Island  1395173  1679  1171809  3671  
Mid-Hudson  1138809  1455  958144  2229  
Mohawk 
Valley  

247631  242  218899  396  

New York 
City  

4907743  8159  4161225  10783  

North 
Country  

227373  145  203191  309  

Southern Tier  328313  438  289251  893  
Western New 

York  
691352  785  588562  1170  

ঘেটব্যাপী  10715113  14738  9143552  23828  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমব্াডন  COVID-19 টিকা দব্তরণ েম্পমকন  দর্উ ইয়কন ব্ােীমির 
হাের্াগাি প্রিামর্র জর্য উপেভয। দর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয দব্ভাগ (New York State 
Department of Health, NYSDOH) 24  ণ্টার মমিয েকে COVID-19 টিকা প্রিামর্র তথয 
দরমপাটন  করার জর্য টিকা প্রিামর্র স্থার্গুদেমক দর্মিনশ প্রিার্ কমরর্; ঘেমটর টিকা প্রিার্ প্রমচষ্টার 
েব্মচময় হাের্াগািকৃত ঘমদট্র্ক্স প্রদতিদেত করমত ডযাশমব্ামডন  টিকা প্রিামর্র তথয প্রদতদির্ আপমডট 
করা হয়।   

  
###  

  
 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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