
 

 

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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটিোপী র্তুর্ স্টরকর্ন  সংখ্েক কম COVID-19 পবিটিভ পরীক্ষার কথা 
স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
স্টেটিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইবতিাচকতা 0.52% --টার্া 62 বিম্বর্র মত কম্বম স্টগম্বে  

  
টার্া িেম বিম্বর্র মত রািেিোপী র্তুর্ ইবতিাচক স্টকম্বসর সংখ্ো 1,000 এর বর্ম্বচ  

  
গত 24  ণ্টায় টিকার 72,178টি স্টর্াি প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  

  
রািেিোপী স্টরাগীর হাসপাতাম্বল ভবতন র সংখ্ো 816 ির্- 8 অম্বটাির স্টথম্বক সিনবর্ম্ন  

  
গতকাল রািেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 13 ির্ 

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"সারা রামজয উষ্ণ আিহাওো আসার সামথ্ সামথ্, বর্উ ইেকন িাসীমের COVID সংখ্যা এই র্িুর্ 
স্টরকর্ন  বর্মে স্টর্মম যাওো বর্বিি করমি কাজ করমি স্টেখ্াো অ্সাধারণ," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আপবর্ এক িেমররও স্টিবি সমে ধমর মুমখ্ামুবখ্ স্টেখ্া কমরর্বর্ এমর্ িনু্ধমের সামথ্ স্টেখ্া 
করুর্, আপর্ার বপ্রে েমলর স্টখ্লা স্টেখ্মি যামের্, অ্থ্িা একটি িীিল বথ্মেোমর িাপ স্টথ্মক 
িাাঁচমি বভিমর যামের্, আপর্ার ভযাকবসর্ পাওো বর্বিি করমি সহােিা করমি স্টয আপবর্ 
আপর্ার গ্রীমের সিনাবধক িযিহার করমি পামরর্ এিং বপ্রেজর্মের সামথ্ হাবরমে যাওো সমে পূরণ 
করমি পামরর্। COVID এর বিরুমে লড়াইমে ভযাকবসর্টি আমামের স্টসরা সরঞ্জাম। আপবর্ যবে 
ইবিমমধয র্া স্টপমে থ্ামকর্, আবম আপর্ামক যি িাড়ািাবড় সম্ভি আপর্ারটি স্টপমি উৎসাবহি 
করবে।"  
  
আজমকর িথ্য সংমেমপ বর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  
·   পরীক্ষার ফলাফল বরম্বপাটন  করা হম্বয়ম্বে - 117,999  
·   স্টমাট ইবতিাচক - 549  
·   েতাংে ইবতিাচক - 0.47%  



 

 

·   7-বিম্বর্র গড় েতাংে ইবতিাচক - 0.52%  
·   স্টরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 816 (-52)  
·   র্তুর্ ভবতন  হওয়া স্টরাগী - 93  
·   আইবসইউম্বত স্টরাগী - 208 (-9)  
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ আইবসইউম্বত স্টরাগী - 112 (-9)  
·   স্টমাট বর্সচািন  - 182,995 (+140)  
·   মৃতুে - 13  
·   স্টমাট মৃতুে - 42,789  
·   স্টমাট ভোকবসর্ স্টর্াি প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 19,479,983  
·   গত 24  ণ্টায় স্টমাট ভোকবসর্ স্টর্াি স্টিওয়া হম্বয়ম্বে - 72,178  
·   গত 7 বির্ ধম্বর স্টমাট ভোকবসর্ স্টর্াি স্টিওয়া হম্বয়ম্বে - 483,366  
·   18 এিং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার 
স্টর্াি স্টপম্বয়ম্বের্ - 66.2%  
·   18 এিং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা স্টর্াি 
স্টপম্বয়ম্বের্ - 58.3%  
·   18 এিং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার 
স্টর্াি স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 68.6%  
·   18 এিং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা স্টর্াি 
স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 59.3%  
·   কমপম্বক্ষ একটি ভোকবসর্ স্টর্াি সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েতাংে - 54.6%  
·   সম্পণূন ভোকবসর্ বসবরি সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েতাংে - 47.1%  
·   সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার স্টর্াি স্টপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 56.5%  
·   সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরি স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 
47.8%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর ইবিিাচক পরীোর ফলাফমলর 7-বেমর্র গড় 
িিাংমির বর্েরূপ:  
  
অঞ্চল  মঙ্গলিার, 3 িরু্, 2021  শুক্রিার, 4 িরু্, 2021  েবর্িার, 5 িরু্, 2021  
Capital Region  0.65%  0.63%  0.61%  
Central New York  1.02%  0.95%  0.83%  
Finger Lakes  1.17%  1.08%  1.00%  
Long Island  0.51%  0.51%  0.43%  
Mid-Hudson  0.49%  0.47%  0.46%  
Mohawk Valley  0.80%  0.77%  0.79%  
New York City  0.45%  0.44%  0.43%  



 

 

North Country  0.77%  0.64%  0.61%  
Southern Tier  0.55%  0.61%  0.64%  
Western New York  0.78%  0.74%  0.64%  
রািে িমু্বড়  0.56%  0.54%  0.52%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  িহমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীোে ইবিিাচক ফলাফমলর 7-
বেমর্র গড় িিাংি বর্েরূপ:  
  
Borough in NYC  Thursday, June 3, 2021  Friday, June 4, 2021  Saturday, June 5, 2021  
Bronx  0.51%  0.54%  0.54%  
Kings  0.43%  0.44%  0.42%  
New York  0.33%  0.31%  0.31%  
Queens  0.47%  0.45%  0.45%  
Richmond  0.61%  0.55%  0.54%  
  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 549 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, যার ফমল 
স্টমাে সংখ্যা এমস োাঁবড়মেমে 20,88,666-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকর্াউর্ বর্েরূপ: 
  
কাউবি  স্টমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,668  7  
Allegany  3,549  4  
Broome  18,595  2  
Cattaraugus  5,716  1  
Cayuga  6,328  2  
Chautauqua  8,931  0  
Chemung  7,740  4  
Chenango  3,483  5  
Clinton  4,833  0  
Columbia  4,059  2  
Cortland  3,908  6  
Delaware  2,372  6  
Dutchess  29,443  9  
Erie  89,446  24  
Essex  1,591  0  
Franklin  2,555  0  



 

 

Fulton  4,414  1  
Genesee  5,431  1  
Greene  3,401  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,177  1  
Jefferson  6,098  3  
Lewis  2,800  0  
Livingston  4,510  2  
Madison  4,553  1  
Monroe  68,723  44  
Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,392  32  
Niagara  20,006  3  
NYC  935,444  240  
Oneida  22,558  16  
Onondaga  38,816  18  
Ontario  7,397  2  
Orange  48,228  12  
Orleans  3,117  2  
Oswego  7,599  5  
Otsego  3,455  3  
Putnam  10,595  3  
Rensselaer  11,208  3  
Rockland  46,904  10  
Saratoga  15,337  7  
Schenectady  13,178  3  
Schoharie  1,692  1  
Schuyler  1,064  3  
Seneca  2,006  0  
St. Lawrence  6,619  1  
Steuben  6,933  4  
Suffolk  200,727  23  
Sullivan  6,657  3  
Tioga  3,813  2  
Tompkins  4,338  2  



 

 

Ulster  13,886  1  
Warren  3,656  3  
Washington  3,147  1  
Wayne  5,761  3  
Westchester  129,488  17  
Wyoming  3,576  1  
Yates  1,178  0  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 13 জমর্র মৃিুয হমেমে, যার ফমল স্টমাে মৃিুয সংখ্যা এমস 
োাঁবড়মেমে 42,789 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুযােী স্টভৌগবলক বিিে িযাখ্যা বর্েরূপ:  
   

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  
Albany  1  
Bronx  1  
Broome  2  
Cattaraugus  1  
Cortland  2  
Monroe  3  
Nassau  1  
Queens  1  
Rockland  1  
  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল স্টযাগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখ্ালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরমণর। স্টযসি মার্ুষ স্টেমের পবরচাবলি একটি গণ 
টিকাোর্ সাইমে অ্যাপমেিমমি স্টর্ওো পেন্দ কমরর্, িারা আবম বক স্টযাগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ বগমে অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপমেিমমমির সমেসূবচ 
বর্ধনারণ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফামমনবস, র্াক্তার িা 
হাসপািামল স্টযখ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখ্ামর্ স্টযাগামযাগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খ্ুাঁজমি vaccines.gov এ স্টযমি পামরর্।  
  
গিকাল, 27,384 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টর্াজ স্টপমেমে এিং 48,058 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুযােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌমগাবলক স্টেকর্াউর্ বর্েরূপ:  
  

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


 

 

   
অন্তত একটি 
টিকার স্টর্াি 
স্টর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার 
বসবরি সহ 
মার্ুষ  

 

অঞ্চল  
সমবিগত  
স্টমাট  

 গত 24 
 ণ্টায় িৃবি  

সমবিগত  
স্টমাট  

 গত 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital 
Region  

641,080   1,150  561,366   2,592  

Central 
New York  

510,590   862  449,935   1,474  

Finger 
Lakes  

649,464   1,269  574,148   3,019  

Long Island  1,420,698   3,881  1,208,945   8,333  
Mid-Hudson  1,158,137   2,585  985,008   4,497  
Mohawk 
Valley  

250,732   407  223,193   728  

New York 
City  

4,999,198   14,998  4,280,549   23,250  

North 
Country  

230,434   358  206,405   530  

Southern 
Tier  

332,674   575  295,070   1,025  

Western 
New York  

701,816   1,299  602,424   2,610  

রাজয জমুড়  10,894,823   27,384  9,387,043   48,058  
       

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যািমিার্ন  COVID-19 টিকা বিিরণ সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State 
Department of Health) 24 ঘণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা 
িাধযিামূলক কমর টিকাোর্ স্টফবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচমে 
হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স প্রবিফবলি করমি র্যািমিামর্ন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমর্ে করা হে। 
বর্উ ইেকন  স্টেে বর্পােন মমি অ্ফ স্টহলথ্ (New York State Department of Health, DOH) - 
এর বরমপােন  করা NYSIIS এিং CIR-এর িথ্য স্টফর্ামরল-বরমপােন  করা িথ্য স্টথ্মক বকেুো আলাো, 
যামি যুক্তরাষ্ট্রীেভামি পবরচাবলি স্টর্াজ এিং অ্র্যার্য স্টোেখ্ামো পাথ্নকয অ্ন্তভুন ক্ত। েটুি সংখ্যাই 
উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমে।  

  
###  

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