
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
রািেিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইবতিাচকতা 0.51% -- টার্া 64 বির্ ধম্বর হ্রাস স্টপম্ব়েম্বে - ির্স 

হপবকন্স বিশ্ববিিোল়ে অর্ুযা়েী স্টিম্বের সিনবর্ম্ন  
  

75,883 টিকার স্টর্াি গত 24  ন্টা়ে প্রিার্ করা হম্ব়েম্বে - রািেিোপী টিকাকরম্বণর হার 68.9%  
  

রািেিোপী 796 ির্ স্টরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন   
  

গতকাল রািেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্ব়েম্বের্ 14 ির্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"COVID ইবিিাচকিার হার প্রবিবের্ কমমি থ্াকমে এিং এটি বর্উ ইেকন িাসীরা এই পুমরা মহামারী 
জমুড় স্টে কম ার পবরশ্রম এিং অ্বিকারিেিা প্রের্নর্ কমরমের্, িার সরাসবর ফলাফল," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা সুড়মির স্টর্মে আমলার এি কাোকাবে আমগ কখর্ও বেলাম র্া, বকন্তু 
পুমরাপুবর স্বাভাবিক অ্িস্থাে বফমর আসার জর্য, বর্উ ইেকন িাসীমের টিকা স্টেওোর জর্য আমামের 
েথ্াসাধ্য স্টচষ্টা চাবলমে স্টেমি হমি। 90 লমেরও স্টিবর্ বর্উ ইেকন িাসী ইবিমমধ্য িামের ভূবমকা 
পালর্ কমরমের্ এিং িামের র্ে বর্মেমের্ -- এখর্ িাবক রামজযর জর্য একই কাজ করার সমে। 
টিকাটি করা এর স্টথ্মক সহজ কখর্ই বেল র্া এিং এখর্ প্রচুর প্রম াের্া স্থাপর্ করার পমর, সবিযই 
আর স্টকার্ও অ্জহুাি অ্িবর্ষ্ট স্টর্ই। সুিরাং, েবে আপর্ামক এখর্ও টিকা র্া বর্মে থ্ামকর্, েো 
কমর, আপর্ার সম্প্রোেমক রো করার জর্য সঠিক কাজটি করুর্ এিং আজই টিকা বর্র্।"  
  
আজমকর িথ্য সংমেমপ বর্মচ িুমল ধ্রা হমলা:  
  
·   স্টয পরীক্ষার ফলাফল বরম্বপাটন  করা হম্ব়েম্বে - 71,953  
·   স্টমাট ইবতিাচক - 442  
·   েতাংে ইবতিাচক - 0.61%  



 

 

·   7-বিম্বর্র গড় েতাংে ইবতিাচক - 0.51%  
·   স্টরাগী হাসপাতাম্বল ভবতন  - 796 (-3)  
·   র্তুর্ ভবতন  হও়ো স্টরাগী - 72  
·   ICU-স্টত স্টরাগী - 206 (0)  
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU-স্টত স্টরাগী - 120 (0)  
·   স্টমাট বর্সচািন  - 183,157 (+66)  
·   মৃতুে - 14  
·   স্টমাট মৃতুে - 42,813  
·   স্টমাট টিকার স্টর্াি প্রম্ব়োগ করা হম্ব়েম্বে - 19,614,673  
·   গত 24  ণ্টা়ে স্টমাট টিকার স্টর্াি স্টিও়ো হম্ব়েম্বে - 75,883  
·   গত 7 বির্ ধম্বর স্টমাট ভোকবসর্ স্টর্াি স্টিও়ো হম্ব়েম্বে - 533,489  
·   18 এিং তার স্টিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার 
স্টর্াি স্টপম্ব়েম্বের্ - 66.4%  
·   18 এিং তার স্টিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা স্টর্াি 
স্টপম্ব়েম্বের্ - 58.7%  
·   18 এিং তার স্টিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার 
স্টর্াি স্টপম্ব়েম্বের্ (CDC)- 68.9%  
·   18 এিং তার স্টিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা স্টর্াি 
স্টপম্ব়েম্বের্ স্টসন্টাসন ফর বর্বিি কম্বরাল অোন্ড বপ্রম্বভর্ের্ (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC)- 59.8%  
·   অন্তত একটি টিকার স্টর্াি সহ সমস্ত বর্উ ই়েকন িাসীর েতাংে - 54.8%  
·   সম্পণূন টিকার বসবরি সহ সমস্ত বর্উ ই়েকন িাসীর েতাংে - 47.5%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার স্টর্াি স্টপম্ব়েম্বের্ 
(CDC) - 56.9%  
· সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরি স্টপম্ব়েম্বের্ (CDC) - 
48.4%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর ইবিিাচক পরীোর ফলাফমলর 7-বেমর্র গড় র্িাংমর্র 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
েবর্িার, 5 
িরু্, 2021  

রবিিার, 6 
িরু্, 2021  

স্টসামিার, 7 
িরু্, 2021  

Capital 
Region  

0.61%  0.61%  0.57%  

Central New 
York  

0.83%  0.85%  0.81%  

Finger Lakes  1.00%  0.98%  0.91%  



 

 

Long Island  0.43%  0.46%  0.45%  
Mid-Hudson  0.46%  0.46%  0.45%  
Mohawk 
Valley  

0.79%  0.74%  0.69%  

New York 
City  

0.43%  0.43%  0.43%  

North 
Country  

0.61%  0.50%  0.56%  

Southern 
Tier  

0.64%  0.67%  0.69%  

Western 
New York  

0.64%  0.66%  0.61%  

রািে িমু্বড়  0.52%  0.51%  0.51%  
  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  র্হমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীোে ইবিিাচক ফলাফমলর 7-
বেমর্র গড় র্িাংর্ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-স্টত 
স্টিাম্বরা  

েবর্িার, 5 
িরু্, 2021  

রবিিার, 6 
িরু্, 2021  

স্টসামিার, 7 
িরু্, 2021  

Bronx  0.54%  0.57%  0.57%  
Kings  0.42%  0.41%  0.40%  

New York  0.31%  0.31%  0.32%  
Queens  0.45%  0.42%  0.43%  
Richmond  0.54%  0.54%  0.52%  
  
  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 442 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, োর ফমল 
স্টমাে সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 20,89,571-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  স্টমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,678  3  
Allegany  3,551  2  
Broome  18,600  1  

Cattaraugus  5,716  0  



 

 

Cayuga  6,331  2  
Chautauqua  8,938  2  
Chemung  7,749  4  
Chenango  3,489  1  
Clinton  4,835  1  
Columbia  4,059  0  
Cortland  3,913  2  
Delaware  2,374  0  
Dutchess  29,452  4  
Erie  89,488  16  
Essex  1,592  1  
Franklin  2,558  1  
Fulton  4,415  0  
Genesee  5,432  0  
Greene  3,402  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,182  2  
Jefferson  6,108  7  
Lewis  2,801  1  

Livingston  4,513  1  
Madison  4,554  1  
Monroe  68,795  27  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,449  27  
Niagara  20,015  4  
NYC  935,835  221  
Oneida  22,569  8  

Onondaga  38,849  10  
Ontario  7,400  3  
Orange  48,246  9  
Orleans  3,117  0  
Oswego  7,603  2  
Otsego  3,458  1  



 

 

Putnam  10,600  1  
Rensselaer  11,217  2  
Rockland  46,909  4  
Saratoga  15,347  5  

Schenectady  13,182  2  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,066  0  
Seneca  2,008  0  

St. Lawrence  6,619  0  
Steuben  6,938  4  
Suffolk  200,798  32  
Sullivan  6,661  0  
Tioga  3,817  2  

Tompkins  4,341  0  
Ulster  13,891  2  
Warren  3,656  0  

Washington  3,150  3  
Wayne  5,765  1  

Westchester  129,526  19  
Wyoming  3,577  1  
Yates  1,178  0  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারম  14 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর ফমল স্টমাে মৃিুয সংখযা এমস 
োাঁবড়মেমে 42,813 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুোেী স্টভৌগবলক বির্ে িযাখযা বর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযা়েী মৃতুে  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Broome  1  

Chautauqua  1  
Delaware  1  
Kings  3  
Monroe  2  



 

 

Oneida  1  
Queens  1  
Rockland  1  

Schenectady  1  
Suffolk  1  

  
  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গ  টিকাকর  সাইে সকল স্টোগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরম র। স্টেসি মার্ুে স্টেমের পবরচাবলি একটি গ  
টিকাোর্ সাইমে অ্যাপমেিমমি স্টর্ওো পেন্দ কমরর্, িারা আবম বক স্টোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ বগমে অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপমেিমমমির সমেসূবচ 
বর্ধ্নার  করমি পারমির্। মার্ুে অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফামমনবস, ডাক্তার িা 
হাসপািামল স্টেখামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখামর্ স্টোগামোগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov এ স্টেমি পামরর্।  
  
গিকাল, 28,545 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টডাজ স্টপমেমে এিং 51,858 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোেী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌমগাবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্তত একটি টিকার স্টর্াি স্টর্ও়ো 

িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরি সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
সমবিগত  
স্টমাট  গত 24  ণ্টা়ে িৃবি  

সমবিগত  
স্টমাট  

গত 24  ণ্টা়ে 
িৃবি  

Capital Region  643,025  1,143  567,613  3,357  
Central New York  512,038  935  453,754  2,193  
Finger Lakes  651,791  1,222  579,518  2,758  
Long Island  1,427,760  4,229  1,224,172  8,573  
Mid-Hudson  1,163,220  2,637  995,970  6,047  

Mohawk Valley  251,552  487  224,862  1,018  
New York City  5,023,682  15,556  4,322,566  23,279  
North Country  231,080  392  207,513  702  
Southern Tier  333,709  543  297,658  1,550  
Western New 

York  
704,652  1,401  607,522  2,381  

রাজয জমুড়  10,942,509  28,545  9,481,148  51,858  
  

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


 

 

COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযার্মিাডন  COVID-19 টিকা বিির  সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State Department 
of Health) 24 ঘণ্টার মমধ্য সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িাধ্যিামূলক 
কমর টিকাকর  স্টফবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচমে হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স 
প্রবিফবলি করমি ডযার্মিামডন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমডে করা হে। বর্উ ইেকন  স্টেে 
ইবমউর্াইমজর্র্ ইর্ফমমনর্র্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এিং বসটিওোইড ইবমউর্াইমজর্র্ স্টরবজবির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর স্টথ্মক 
বর্উ ইেকন  স্টেে বডপােন মমি অ্ফ স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য স্টফডামরলগিভামি বরমপােন  করা 
িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, ো স্টফডামরলভামি পবরচাবলি স্টডাজগুবল এিং অ্র্যার্য স্টোেখামো 
পাথ্নকযগুবল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। েটুি সংখযাই উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমে।  
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