
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
রাজ্েিোপী ইবতিাচকতার হার 0.44%  

  
7 বিম্বর্র গড় হল 0.60% - টার্া 59 বিম্বর্র হ্রাসপ্রাবি  

  
21 অম্বটািম্বরর পর এই প্রথম হাসপাতাম্বল ভবতন র সংখ্ো 1,000 এর বর্ম্বচ রর্ম্বম এম্বসম্বে।  

  
গত 24  ণ্টায় 77,131টি টিকার রর্াজ্ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  

  
গতকাল রাজ্েিোপী COVID-19 এ 10 জ্র্ মারা বগম্বয়ম্বের্   

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজযব্যাপী এক দিমর্র COVID-19 
ইদিব্াচকিার হার গিকাল 0.44 এ ঘর্মব্ োয়, এব্ং সাি-দিমর্র গড় 0.60 শিাংমশ ঘর্মব্ োয় 
- িটুিই ঘরকর্ন  হ্রাসপ্রাদি। 21 অ্মটাব্মরর পর এই প্রথম COVID-19 এর কারমণ হাসপািামল 
ভদিন র সংখ্যা 1,000 এর দর্মচ ঘর্মম এমসমে।  
  
"রাজয জমুড় COVID এর হার এি কম আমগ দেল র্া এব্ং 8 মামস প্রথমব্ামরর মমিা হাসপািামল 
ভদিন র সংখ্যা 1,000 এর দর্মচ আমে, এব্ং এগুদল সব্ িখ্র্ইহমে েখ্র্ ব্যব্সাগুদল পুর্রায় খ্ুলমে 
এব্ং মার্ুষ আব্ার একদিি হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামির রাজয দিমর এমসমে, এব্ং 
এটি দর্উ ইয়কন ব্াসীমির গি এক ব্ের ধমর প্রিশনর্ করা কম ারিা এব্ং ব্দুির প্রমাণ - িমব্ 
সব্নাদধক, এটি আমামির 19 দমদলয়মর্রও ঘব্দশ ব্াহুমি প্রমব্শ করামর্া টিকার প্রমাণ। টিকাগুদল 
দর্রাপি, দব্র্ামূমলয উপলব্ধ এব্ং কােনকর, এব্ং েি িাড়ািাদড় আমরা প্রদিটি ঘোগয দর্উ 
ইয়কন ব্াসীমক টিকা দিমি পাদর, িি িাড়ািাদড় আমরা এই মহামারীটি দচরিমর ঘশষ করমি 
পাদর।"  
  
আজমকর িথয সংমেমপ দর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  
·  বরম্বপাটন  করা পরীক্ষার ফলাফল - 128,002  
রমাট ইবতিাচক - 565  



 

 

ইবতিাচম্বকর েতাংে - 0.44%  
·  7-বিম্বর্র গড় ইবতিাচম্বকর েতাংে - 0.60%  
·  ররাগীর হাসপাতাম্বল ভবতন  - 970 (-37)  
·  সিে ভবতন  হওয়া ররাগী - 112  
·  ICU-রত ভবতন  ররাগী - 245 (-7)  
·  ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ রকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র সংখ্ো - 143 
(+7)  
·  রমাট োড়া রপম্বয়ম্বের্ - 182,602 (+130)  
·  মৃতুে - 10  
·  রমাট মৃতুে - 42,745  
·  রমাট প্রিার্ করা টিকার রর্াজ্ - 19,226,670  
·  গত 24  ণ্টায় রমাট প্রিার্ করা টিকার রর্াজ্ - 77,131  
·  গত 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা রমাট টিকার রর্াজ্ - 510,701  
·  18 এিং তার রিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার 
রর্াজ্ রপম্বয়ম্বের্ - 65.7%  
·  18 এিং তার রিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা রর্াজ্ 
রপম্বয়ম্বের্ - 57.6%  
·  সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার রর্াজ্ রপম্বয়ম্বের্ - 
54.0%  
·  সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার রর্াজ্ রপম্বয়ম্বের্ - 46.3%  
  
গি দির্ দিমর্ জার্ামর্া প্রদিটি অ্ঞ্চমলর পরীোর পদজটিভ িলািমলর 7-দিমর্র গড় শিাংশ 
দর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
রসামিার, 31 
রম, 2021  

মঙ্গলিার, 1 
জ্রু্ 2021  

িুধিার, 2 
জ্রু্ 2021  

Capital 
Region  

0.74%  0.78%  0.75%  

Central 
New York  

1.42%  1.30%  1.20%  

Finger 
Lakes  

1.49%  1.46%  1.19%  

Long 
Island  

0.59%  0.59%  0.56%  

Mid-
Hudson  

0.60%  0.58%  0.57%  



 

 

Mohawk 
Valley  

0.89%  0.83%  0.79%  

New York 
City  

0.50%  0.50%  0.48%  

North 
Country  

0.85%  0.87%  0.92%  

Southern 
Tier  

0.52%  0.56%  0.50%  

Western 
New York  

1.00%  0.92%  0.81%  

রাজ্ে জ্মু্বড়  0.65%  0.64%  0.60%  
  
গি দির্ দিমর্ দরমপার্ন  করা দর্উ ইয়কন  শহমরর প্রদিটি ঘব্ামরার পরীোয় ইদিব্াচক িলািমলর 7-
দিমর্র গড় শিাংশ দর্ম্নরূপ:  
  
NYC-রত 
রিাম্বরা  

রসামিার, 
31 রম, 2021  

মঙ্গলিার, 1 
জ্রু্ 2021  

িুধিার, 2 
জ্রু্ 2021  

Bronx  0.56%  0.57%  0.56%  
Kings  0.50%  0.49%  0.46%  

New York  0.35%  0.35%  0.34%  
Queens  0.52%  0.52%  0.51%  
Richmond  0.75%  0.71%  0.69%  
  
গিকাল দর্উ ইয়কন  ঘেমর্ COVID-19 এ 565 জর্ দর্উ ইয়কন ব্াসী আক্রান্ত হময়মে, োর িমল 
ঘমার্ সংখ্যা এমস িাাঁদড়ময়মে 20,86,577-ঘি। ঘভৌগদলক দব্শি িথয দর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  রমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,648  6  
Allegany  3,535  2  
Broome  18,566  9  

Cattaraugus  5,709  2  
Cayuga  6,319  3  

Chautauqua  8,921  2  
Chemung  7,724  0  
Chenango  3,475  2  



 

 

Clinton  4,832  0  
Columbia  4,046  0  
Cortland  3,895  2  
Delaware  2,357  0  
Dutchess  29,413  11  
Erie  89,353  18  
Essex  1,590  0  
Franklin  2,550  0  
Fulton  4,402  2  
Genesee  5,426  1  
Greene  3,398  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,172  0  
Jefferson  6,087  6  
Lewis  2,792  2  

Livingston  4,499  0  
Madison  4,546  0  
Monroe  68,555  33  

Montgomery  4,249  0  
Nassau  183,266  33  
Niagara  19,991  5  
NYC  934,583  269  
Oneida  22,514  20  

Onondaga  38,740  14  
Ontario  7,392  2  
Orange  48,190  18  
Orleans  3,110  0  
Oswego  7,582  2  
Otsego  3,449  1  
Putnam  10,585  4  

Rensselaer  11,195  1  
Rockland  46,868  4  
Saratoga  15,318  6  

Schenectady  13,168  1  



 

 

Schoharie  1,689  0  
Schuyler  1,056  0  
Seneca  2,004  1  

St. Lawrence  6,616  4  
Steuben  6,914  4  
Suffolk  200,618  43  
Sullivan  6,641  3  
Tioga  3,799  3  

Tompkins  4,331  6  
Ulster  13,880  4  
Warren  3,645  5  

Washington  3,142  1  
Wayne  5,747  1  

Westchester  129,420  9  
Wyoming  3,574  0  
Yates  1,178  0  

  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 10 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর িমল ঘমার্ মৃিুয সংখ্যা এমস 
িাাঁদড়ময়মে 42,745 জমর্। ব্সব্ামসর কাউদি অ্র্ুোয়ী এক ঘভৌগদলক দব্শি ব্যাখ্যা দর্ম্নরূপ:   
  

িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযায়ী মৃতুে  
কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  

Dutchess  1  
Erie  1  
Kings  2  

Manhattan  1  
Monroe  1  
Nassau  1  
Putnam  1  
Suffolk  1  

  
দর্উ ইয়কন  ঘেমর্র সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইর্ সকল ঘোগয দর্উ ইয়কন ব্াসীমির জর্য ঘখ্ালা আমগ 
আসমল আমগ পামব্র্ দভদিমি ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেসব্ মার্ুষ ঘেমর্র পদরচাদলি একটি গণ 
টিকািার্ সাইমর্ অ্যাপময়িমমি ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, িারা আদম দক ঘোগয (Am I Eligible) 

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


 

 

অ্যামপর সাহামেয অ্থব্া 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির সময় 
দর্ধনারণ করমি পারমব্র্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয দব্ভাগ, িামমনদস, র্াক্তার ব্া 
হাসপািামল ঘেখ্ামর্ টিকা আমে ঘসখ্ামর্ ঘোগামোগ করমি পামরর্ অ্থব্া িামির কাোকাদে টিকার 
অ্যাপময়িমমমির িথয খ্ুাঁজমি vaccines.gov ঘেমি পামরর্।  
  
গিকাল, 39,064 জর্ দর্উ ইয়কন ব্াসী িামির প্রথম ভযাকদসর্ ঘর্াজ ঘপময়মে এব্ং 43,801 জর্ 
িামির ভযাকদসর্ দসদরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া দর্উ ইয়কন ব্াসীমির 
ঘভৌমগাদলক দব্শি িথয দর্ম্নরূপ: 
  

  
অন্তত একটি টিকার রর্াজ্ রর্ওয়া 

িেবি  
সম্পণূন টিকার বসবরজ্ সহ 

মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  গত 24  ণ্টায় 

িৃবি  
ক্রমসবঞ্চত  গত 24  ণ্টায় 

িৃবি  রমাট  রমাট  
Capital Region  636,221  1,592  552,569  2,366  
Central New 

York  
506,575  1,128  445,153  1,277  

Finger Lakes  644,390  1,660  565,108  2,137  
Long Island  1,405,371  5,197  1,184,708  5,372  
Mid-Hudson  1,146,517  4,104  968,061  4,588  

Mohawk Valley  248,907  836  220,183  738  
New York City  4,941,860  20,318  4,205,491  22,889  
North Country  228,815  860  204,410  677  
Southern Tier  330,076  1,065  291,420  1,008  
Western New 

York  
695,137  2,304  593,249  2,749  

রাজয জমুড়  10,783,869  39,064  9,230,352  43,801  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যাশমব্ার্ন  COVID-19 টিকা দব্িরণ সম্পমকন  দর্উ ইয়কন ব্াসীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। দর্উ ইয়কন  ঘের্ স্বাস্থয দব্ভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রিামর্র িথয দরমপার্ন  করা 
ব্াধযিামূলক কমর টিকািার্ ঘিদসদলটিগুদলর জর্য; ঘেমর্র টিকািার্ প্রমচষ্টার সব্ ঘচময় 
হালর্াগািকৃি ঘমদট্র্ক্স প্রদিিদলি করমি র্যাশমব্ামর্ন  টিকািামর্র িথয প্রদিদির্ আপমর্র্ করা হয়।  
  

###  
  
 

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