
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ বর্উ ইয়কন  ঘেম্বে 7 বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার জাবির মম্বযে 
সিনবর্ম্ন  
  

ঘেেিোপী 7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার 0.64%; োর্া 58 বিম্বর্র হ্রাস  
  

রাজেিোপী ঘরাগীর হাসপািাম্বল ভবিন র সংখ্ো 1,007 জর্- 21 অম্বটাির ঘেম্বক সিনবর্ম্ন  
  

গিকাল ঘেে জমু্বড় COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 11 জর্  
  

বসটি বিল্ড শুক্রিার, 11 জরু্ ঘেম্বক বর্উ ইয়কন  ঘমেস ঘগমম্বসর জর্ে ঘেবিয়াম্বমর 90 েিাংম্বের 
জর্ে পণূন ক্ষমিা সম্প্রসারণ করম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেমের COVID-19 এর বিরুমে সংগ্রামমর অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইয়কন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্। উপরন্তু, গভর্নর স্ট াষণা কমরমের্ স্টে শুক্রিার, 
11 জরু্ স্টথ্মক বসটি বিল্ড টিকাপ্রাপ্ত িযবিমের জর্য পূণন ক্ষমিা বিভাগ বর্উ ইয়কন  স্টমেস স্টহাম 
স্টগমমর জর্য স্টেবিয়ামমর 90 শিাংমশ প্রসাবরি করমি। স্টমাে, এটি 32,000 এরও স্টিবশ জর্মক 
স্টগমগুবলমি অ্ংশ বর্মি সক্ষম হমি।  
  
"সকল বর্উ ইয়কন িাসীর অ্মধনমকরও স্টিবশ COVID-19 টিকার কমপমক্ষ একটি স্টিাজ স্টপময়মের্। 
গি িের এই মুহূমিন  টিকাটি আশার আমলা বেল িা মমর্ করা বিস্ময়কর। আবম এই স্টেমের 
জর্গণমক স্টর্িৃত্ব বেমি স্টপমর গবিনি োরা আমামের স্টেখামর্ আবে স্টসখামর্ স্টপ ৌঁমে বেময়মে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "বর্উ ইয়কন িাসীরা কঠির্ এিং একসামথ্ আমরা এই মহামারীর মধয বেময় এমক 
অ্পরমক সহায়িা কমরবে এিং আমরা আমরা ভামলা, বর্রাপে, পুর্রায় কল্পর্া করা অ্িস্থায় 
আবিভূন ি হওয়ার আমরা কাোকাবে। োরা এখমর্া টিকা পায়বর্ িামের চলমার্ স্টপ্রাগ্রামমর সবুিধা 
স্টর্ওয়া উবচি এিং বর্উ ইয়মকন র িৃহত্তর কলযামণর জর্য এটি করা উবচি।"  
  
আজমকর িথ্য সংমক্ষমপ বর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার িলািল - 71,019  
• ঘমাে আক্রাে - 431  
• আক্রাম্বের েিাংে - 0.61%  



 

 

• 7-বিম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর হার - 0.64%  
• হাসপািাম্বল ঘরাগী ভবিন  - 1,007 (-25)  
• সিে ভবিন  হওয়া ঘরাগী - 93  
• আইবসইউম্বি ঘরাগী - 252 (-3)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বের্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ে (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র 

সংখ্ো - 136 (-2)  
• ঘমাে বিসচাজন  - 182,472 (+88)  
• মৃিুে - 11  
• ঘমাে মৃিুে - 42,734  
• ঘমাে প্রিার্ করা টিকার ঘিাজ - 19,149,539  
• গি 24  ণ্টায় টিকার ঘমাে ঘিাজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 68,355  
• গি 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাে টিকার ঘিাজ - 521,361  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা অেি একটি 

টিকার ঘিাজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 65.5%  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন টিকা 

ঘিাজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 57.3%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা অেি একটি টিকার ঘিাজ 

ঘপম্বয়ম্বের্ - 53.8%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ ঘপম্বয়ম্বের্ 

- 46.1%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর ইবিিাচক পরীক্ষার িলািমলর 7-বেমর্র গড় 
শিাংমশর বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
রবিিার, 
30 ঘম, 
2021  

ঘসামিার, 
31 ঘম, 2021  

মঙ্গলিার, 1 
জরু্, 2021  

Capital 
Region  

0.83%  0.74%  0.78%  

Central 
New York  

1.40%  1.42%  1.30%  

Finger 
Lakes  

1.55%  1.49%  1.46%  

Long 
Island  

0.61%  0.59%  0.59%  

Mid-
Hudson  

0.63%  0.60%  0.58%  



 

 

Mohawk 
Valley  

0.92%  0.89%  0.83%  

New York 
City  

0.52%  0.50%  0.50%  

North 
Country  

0.92%  0.85%  0.87%  

Southern 
Tier  

0.52%  0.52%  0.56%  

Western 
New York  

1.03%  1.00%  0.92%  

রাজে জমু্বড়  0.67%  0.65%  0.64%  
  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইয়কন  শহমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীক্ষায় ইবিিাচক িলািমলর 7-
বেমর্র গড় শিাংশ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-ঘি 
ঘিাম্বরা  

রবিিার, 
30 ঘম, 
2021  

ঘসামিার, 
31 ঘম, 2021  

মঙ্গলিার, 1 
জরু্, 2021  

Bronx  0.54%  0.56%  0.57%  
Kings  0.53%  0.50%  0.49%  

New York  0.34%  0.35%  0.35%  
Queens  0.56%  0.52%  0.52%  
Richmond  0.77%  0.75%  0.71%  
  
  
গিকাল বর্উ ইয়কন  স্টেমে COVID-19 এ 431 জর্ বর্উ ইয়কন িাসী আক্রান্ত হময়মে, োর িমল 
স্টমাে সংখযা এমস োৌঁবড়ময়মে 20,86,012-স্টি। স্টভ গবলক স্টেকিাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  ঘমাে আক্রাে  র্িুর্ আক্রাে  
Albany  24,642  8  
Allegany  3,533  1  
Broome  18,557  3  

Cattaraugus  5,707  5  
Cayuga  6,316  3  



 

 

Chautauqua  8,919  1  
Chemung  7,724  2  
Chenango  3,473  2  
Clinton  4,832  2  
Columbia  4,046  1  
Cortland  3,893  4  
Delaware  2,357  0  
Dutchess  29,402  8  
Erie  89,335  21  
Essex  1,590  0  
Franklin  2,550  1  
Fulton  4,400  2  
Genesee  5,425  2  
Greene  3,398  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,172  0  
Jefferson  6,081  1  
Lewis  2,790  3  

Livingston  4,499  1  
Madison  4,546  0  
Monroe  68,522  42  

Montgomery  4,249  1  
Nassau  183,233  21  
Niagara  19,986  6  
NYC  934,314  168  
Oneida  22,494  9  

Onondaga  38,726  11  
Ontario  7,390  5  
Orange  48,172  10  
Orleans  3,110  0  
Oswego  7,580  2  
Otsego  3,448  0  
Putnam  10,581  4  

Rensselaer  11,194  2  



 

 

Rockland  46,864  7  
Saratoga  15,312  6  

Schenectady  13,167  11  
Schoharie  1,689  0  
Schuyler  1,056  0  
Seneca  2,003  0  

St. Lawrence  6,612  1  
Steuben  6,910  1  
Suffolk  200,575  27  
Sullivan  6,638  1  
Tioga  3,796  1  

Tompkins  4,325  2  
Ulster  13,876  3  
Warren  3,640  2  

Washington  3,141  3  
Wayne  5,746  1  

Westchester  129,411  12  
Wyoming  3,574  0  
Yates  1,178  1  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 11 জর্ বর্উ ইয়মকন র িাবসন্দার মিুৃয হময়মে, োর িমল স্টমাে 
মৃিুয সংখযা এমস োৌঁবড়ময়মে 42,734 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুোয়ী স্টভ গবলক বিশে িযাখযা 
বর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  
Kings  3  

Manhattan  1  
Monroe  2  
Niagara  1  
Queens  3  

  
  



 

 

বর্উ ইয়কন  স্টেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল স্টোগয বর্উ ইয়কন িাসীমের জর্য স্টখালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবত্তমি ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। স্টেসি মার্ুষ স্টেমের পবরচাবলি একটি গণ 
টিকাোর্ সাইমে অ্যাপময়িমমি স্টর্ওয়া পেন্দ কমরর্, িারা আবম বক স্টোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ বগময় অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির সময়সূবচ 
বর্ধনারণ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয বিভাগ, িামমনবস, িািার িা 
হাসপািামল স্টেখামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখামর্ স্টোগামোগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপময়িমমমির িথ্য খুৌঁজমি vaccines.gov এ স্টেমি পামরর্।  
  
গিকাল, 29,692 জর্ বর্উ ইয়কন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টিাজ স্টপময়মে এিং 42,999 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া বর্উ ইয়কন িাসীমের 
স্টভ মগাবলক স্টেকিাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অেি একটি টিকার ঘিাজ 

ঘর্ওয়া িেবি  
সম্পণূন টিকার বসবরজ 
গ্রহণকারী মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমিযনমার্  গি 24  ণ্টায় 

িৃবি  
ক্রমিযনমার্  গি 24  ণ্টায় 

িৃবি  ঘমাে  ঘমাে  
Capital Region  634,629  1,874  550,203  1,707  
Central New 

York  
505,447  707  443,876  1,011  

Finger Lakes  642,730  1,506  562,971  1,861  
Long Island  1,400,174  5,001  1,179,336  7,527  
Mid-Hudson  1,142,413  3,604  963,473  5,329  
Mohawk 
Valley  

248,071  440  219,445  546  

New York 
City  

4,921,542  13,799  4,182,602  21,377  

North Country  227,955  582  203,733  542  
Southern Tier  329,011  698  290,412  1,161  
Western New 

York  
692,833  1,481  590,500  1,938  

স্টেে জমুড়  10,744,805  29,692  9,186,551  42,999  
  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার িযাশমিািন  COVID-19 টিকা বিিরণ সম্পমকন  বর্উ ইয়কন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইয়কন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করার 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

জর্য টিকা প্রোমর্র স্থার্গুবলমক বর্মেনশ প্রোর্ কমরর্; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচময় 
হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স প্রবিিবলি করমি িযাশমিামিন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমিে করা হয়।   
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