
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরর্ ঘে COVID-19 সংকট শুরুর পর ঘেম্বক প্রেমিাম্বরর মম্ব া 
ঘেটিোপী 7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের হার .50% ে াংম্বের বর্ম্বে ঘর্ম্বম এম্বসম্বে  

  
রাজ্েিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইব িােক া 0.48% -- টার্া 65 বির্ ধম্বর হ্রাস ঘপম্ব়েম্বে -- জ্র্স 

হপবকন্স বিশ্ববিিোলম্ব়ের  েে অর্ুো়েী ঘিম্বে সিনবর্ম্ন  
  

রাজ্েিোপী গড় ইব িােক া 0.37% -- COVID-19 সংকট শুরু হও়োর পর সিনবর্ম্ন  
  

গ  24  ণ্টা়ে 101,624 ভোকবসর্ ঘ াজ্ ঘিও়ো হম্ব়েম্বে-- রাজ্েিোপী টিকাকরম্বণর হার 69.1%  
  

রাজ্েিোপী 777 জ্র্ ঘরাগী হাসপা াম্বল ভব ন   
  

গ কাল রাজ্েিোপী COVID-19 এ মারা বগম্ব়েম্বের্ 11 জ্র্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের 7 নিমর্র গড় 
ইনিবাচকিার হার COVID সংকে শুরু হওয়ার পর প্রথমবামরর মমিা 0.50% এর নর্মচ ঘর্মম 
0.48% হময়মে, ো জর্স হপনকন্স নবশ্বনবিযালময়র িথয অ্র্ুোয়ী জানির মমযয সবননর্ম্ন। রামজযর 
একনিমর্র ইনিবাচকিার হার, 0.37%, এোড়াও সংকে শুরু হওয়ার পর ঘথমক রাজয সবননর্ম্ন 
একনিমর্র হার ঘিমেমে।  
  
"COVID-19 সংেযা োর্া অ্মর্ক নির্ যমর নর্ম্নমুেী প্রবণিায় থাকার কারমণ, আমরা পুর্রায় 
কল্পর্া করা নর্উ ইয়কন  ঘেমে পুমরাপুনর পুর্রায় ঘোলার পমথ আনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"রাজয জমুড় উষ্ণ আবহাওয়ার নিয়াকলাপ পুমরািমম চলমে, ঘরািামির সামমর্  েমে োরা িামির 
COVID-19 টিকা গ্রহণ কমরমে। আপনর্ েনি ইনিমমযয র্া থামকর্, আনম আপর্ামক েি িাড়ািানড় 
সম্ভব আপর্ার ভযাকনসর্ ঘপমি উৎসানহি করনে োমি আপনর্ আপর্ার নপ্রয়জর্মির সামথ আমামির 
সুন্দর অ্বস্থার সমস্ত নকেু উপমভাগ করমি পামরর্।"  
  
আজমকর িথয সংমেমপ নর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  
·   ঘে পরীক্ষার ফলাফল বরম্বপাটন  করা হম্ব়েম্বে - 113,709  
·   ঘমাট ইব িােক - 426  



 

 

·   ে াংে ইব িােক - 0.37%  
·   7-বিম্বর্র গড় ে াংে ইব িােক - 0.48%  
·   ঘরাগী হাসপা াম্বল ভব ন  - 777 (-19)  
·   র্ ুর্ ভব ন  হও়ো ঘরাগী - 102  
·   ICU-ঘ  ঘরাগী - 195 (0)  
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU-ঘ  ঘরাগী - 120 (0)  
·   ঘমাট ব সোজ্ন  - 183,250 (+93)  
·   মৃ ুে - 11  
·   ঘমাট মৃ ুে - 42,824  
·   ঘমাট টিকার ঘ াজ্ প্রম্ব়োগ করা হম্ব়েম্বে - 19,716,297  
·   গ  24  ণ্টা়ে ঘমাট টিকার ঘ াজ্ ঘিও়ো হম্ব়েম্বে - 101,624  
·   গ  7 বির্ ধম্বর ঘমাট ভোকবসর্ ঘ াজ্ ঘিও়ো হম্ব়েম্বে - 566,758  
·   18 এিং  ার ঘিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অে  একটি টিকার 
ঘ াজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ - -66.6%  
·   18 এিং  ার ঘিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকা ঘ াজ্ 
ঘপম্ব়েম্বের্ - 59.0%  
·   18 এিং  ার ঘিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অে  একটি টিকার 
ঘ াজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ (CDC)- 69.1%  
·   18 এিং  ার ঘিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকা ঘ াজ্ 
ঘপম্ব়েম্বের্ (CDC)- 60.1%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অে  একটি টিকার ঘ াজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ - 
55.0%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ - 47.9%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অে  একটি টিকার ঘ াজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ 
(CDC) - 57.0%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরজ্ ঘপম্ব়েম্বের্ (CDC) - 
48.7%  
  
গি নির্ নিমর্ নরমপােন  করা প্রনিটি অ্ঞ্চমলর ইনিবাচক পরীোর ফলাফমলর 7-নিমর্র গড় শিাংমশর 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
রবিিার, 6 
জ্রু্, 2021  

ঘসামিার, 7 
জ্রু্, 2021  

মঙ্গলিার, 8 
জ্রু্, 2021  

Capital 
Region  

0.61%  0.57%  0.49%  

Central New 
York  

0.85%  0.81%  0.76%  



 

 

Finger 
Lakes  

0.98%  0.91%  0.81%  

Long Island  0.46%  0.45%  0.42%  
Mid-Hudson  0.46%  0.45%  0.45%  
Mohawk 
Valley  

0.74%  0.69%  0.64%  

New York 
City  

0.43%  0.43%  0.42%  

North 
Country  

0.50%  0.56%  0.53%  

Southern 
Tier  

0.67%  0.69%  0.65%  

Western 
New York  

0.66%  0.61%  0.54%  

রাজ্ে জ্মু্বড়  0.51%  0.51%  0.48%  
  
  
গি নির্ নিমর্ নরমপােন  করা নর্উ ইয়কন  শহমরর প্রনিটি ঘবামরার পরীোয় ইনিবাচক ফলাফমলর 7-
নিমর্র গড় শিাংশ নর্ম্নরূপ:  
  
NYC-ঘ  
ঘিাম্বরা  

রবিিার, 6 
জ্রু্, 2021  

ঘসামিার, 7 
জ্রু্, 2021  

মঙ্গলিার, 8 
জ্রু্, 2021  

Bronx  0.57%  0.57%  0.55%  
Kings  0.41%  0.40%  0.40%  

New York  0.31%  0.32%  0.31%  
Queens  0.42%  0.43%  0.41%  
Richmond  0.54%  0.52%  0.49%  
  
  
গিকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এ 426 জর্ নর্উ ইয়কন বাসী আিান্ত হময়মে, োর ফমল 
ঘমাে সংেযা এমস িাাঁনড়ময়মে 20,89,997-ঘি। ঘভৌগনলক ঘেকডাউর্ নর্ম্নরূপ: 
  

কাউবি  ঘমাট আক্রাে  র্ ুর্ আক্রাে  
Albany  24,682  4  
Allegany  3,555  4  



 

 

Broome  18,600  0  
Cattaraugus  5,717  1  
Cayuga  6,332  1  

Chautauqua  8,940  2  
Chemung  7,750  1  
Chenango  3,492  3  
Clinton  4,835  0  
Columbia  4,061  2  
Cortland  3,915  2  
Delaware  2,376  2  
Dutchess  29,457  5  
Erie  89,501  13  
Essex  1,592  0  
Franklin  2,558  0  
Fulton  4,419  4  
Genesee  5,432  0  
Greene  3,402  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,182  0  
Jefferson  6,113  5  
Lewis  2,802  1  

Livingston  4,515  2  
Madison  4,556  2  
Monroe  68,821  26  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,468  19  
Niagara  20,017  2  
NYC  936,045  210  
Oneida  22,575  6  

Onondaga  38,859  10  
Ontario  7,401  1  
Orange  48,257  11  
Orleans  3,117  0  



 

 

Oswego  7,604  1  
Otsego  3,458  0  
Putnam  10,600  0  

Rensselaer  11,217  0  
Rockland  46,915  6  
Saratoga  15,349  2  

Schenectady  13,184  2  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,069  3  
Seneca  2,008  0  

St. Lawrence  6,622  3  
Steuben  6,939  1  
Suffolk  200,824  26  
Sullivan  6,666  5  
Tioga  3,820  3  

Tompkins  4,344  3  
Ulster  13,893  2  
Warren  3,656  0  

Washington  3,152  2  
Wayne  5,766  1  

Westchester  129,552  26  
Wyoming  3,578  1  
Yates  1,178  0  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 11 জমর্র মৃিুয হময়মে, োর ফমল ঘমাে মৃিুয সংেযা এমস 
িাাঁনড়ময়মে 42,824 জমর্। বসবামসর কাউনি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগনলক নবশি বযােযা নর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবি অর্ুো়েী মৃ ুে  

কাউবি  র্ ুর্ মৃ ুে  
Bronx  2  

Cattaraugus  1  
Erie  1  
Kings  1  



 

 

Manhattan  1  
Onondaga  1  
Queens  3  

Westchester  1  
  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমির জর্য ঘোলা আমগ 
আসমল আমগ পামবর্ নভনিমি ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেসব মার্ুষ ঘেমের পনরচানলি একটি গণ 
টিকািার্ সাইমে অ্যাপময়িমমি ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, িারা আনম নক ঘোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ নগময় অ্থবা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির সময়সূনচ 
নর্যনারণ করমি পারমবর্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগ, ফামমননস, ডাক্তার বা 
হাসপািামল ঘেোমর্ টিকা উপলব্ধ আমে ঘসোমর্ ঘোগামোগ করমি পামরর্, অ্থবা িামির কাোকানে 
টিকার অ্যাপময়িমমমির িথয েুাঁজমি vaccines.gov এ ঘেমি পামরর্।  
  
গিকাল, 40,073 জর্ নর্উ ইয়কন বাসী িামির প্রথম ভযাকনসর্ ঘডাজ ঘপময়মে এবং 66,508 জর্ 
িামির ভযাকনসর্ নসনরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্েুায়ী টিকা পাওয়া নর্উ ইয়কন বাসীমির ঘভৌমগানলক 
ঘেকডাউর্ নর্ম্নরূপ:  
  

  অে  একটি টিকার ঘ াজ্ ঘর্ও়ো িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ্ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চ   
ঘমাট  গ  24  ণ্টা়ে িৃবি  

ক্রমসবঞ্চ   
ঘমাট  গ  24  ণ্টা়ে িৃবি  

Capital Region  645,087  2,062  571,771  4,158  
Central New York  513,149  1,111  456,250  2,496  
Finger Lakes  653,668  1,877  583,478  3,960  
Long Island  1,435,211  7,451  1,236,087  11,915  
Mid-Hudson  1,168,404  5,184  1,004,692  8,722  

Mohawk Valley  252,116  564  225,935  1,073  
New York City  5,042,099  18,417  4,350,833  28,267  
North Country  231,497  417  208,266  753  
Southern Tier  334,722  1,013  299,160  1,502  

Western New York  706,629  1,977  611,184  3,662  
রাজয জমুড়  10,982,582  40,073  9,547,656  66,508  

  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টিকা নবিরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়কন  ঘেে স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department 

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


 

 

of Health) 24  ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রিামর্র িথয নরমপােন  করা বাযযিামূলক 
কমর টিকাকরণ ঘফনসনলটিগুনলর জর্য; ঘেমের টিকািার্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় হালর্াগািকৃি ঘমনট্র্ক্স 
প্রনিফনলি করমি ডযাশমবামডন  টিকািামর্র িথয প্রনিনির্ আপমডে করা হয়। নর্উ ইয়কন  ঘেে 
ইনমউর্াইমজশর্ ইর্ফমমনশর্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এবং নসটিওয়াইড ইনমউর্াইমজশর্ ঘরনজনির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর ঘথমক 
নর্উ ইয়কন  ঘেে নডপােন মমি অ্ফ ঘহলমথর - নরমপােন  করা িথয ঘফডামরলগিভামব নরমপােন  করা 
িথযর ঘথমক নকেুো নভন্ন, ো ঘফডামরলভামব পনরচানলি ঘডাজগুনল এবং অ্র্যার্য ঘোেোমো 
পাথনকযগুনল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। িটুি সংেযাই উপমরর নরনলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মে।  
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আমরা সংবাি পাওয়া োমব এোমর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়কন  ঘেে | এনক্সনকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bf7cdc59-e0e7e53b-bf7e256c-000babd9069e-e6154f3a29daef12&q=1&e=c1509a13-55b4-4655-8f56-43430eb7475b&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9EDFC5D23475C798852586EF0063FF3D00000000000000000000000000000000

