
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাজ্েিোপী ররকর্ন -বর্ম্ন রকাবভর্ ইবিিাচকিার টার্া 13 িম বিম্বর্র কথা 
র াষণা কম্বরম্বের্  

  
রাজ্েিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইবিিাচকিা 0.47% -- টার্া 66 বির্ ধম্বর হ্রাস রপম্ব়েম্বে -- জ্র্স 

হপবকন্স বিশ্ববিিোলম্ব়ের িথে অর্ুযা়েী রিম্বে সিনবর্ম্ন  
  

104,488 ভোকবসর্ রর্াজ্ গি 24  ন্টা়ে প্রিার্ করা হম্ব়েম্বে - 11 বমবল়ের্ বর্উ ই়েকন িাসী এখর্ 
অন্তি একটি রর্াজ্ রপম্ব়েম্বের্ - রাজ্েিোপী টিকাকরম্বণর হার 69.2%  

  
রেট পবরচাবলি ড্রাইভ-থ্রু COVID-19 রটবেিং সাইটগুবল বর্বি়ে করা হম্বে রযম্বহিু জ্ারু়্োরী 

রথম্বক রম পযনন্ত পরীক্ষা করাম্বর্ার চাবহিা 88% হ্রাস রপম্ব়েম্বে  
  

গিকাল রাজ্েিোপী COVID-19 এ মারা বগম্ব়েম্বের্ 9 জ্র্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
এোড়াও গভর্নর কুওমমা শুক্রিার, 11 জরু্ স্টথ্মক শুরু কমর বর্উ ইেকন  রাজয জমুড় রাজয দ্বারা 
পবরচাবলি ড্রাইভ-থ্রু COVID-19 পরীক্ষার সাইেগুবল বর্বিে করার কথ্া স্ট াষণা কমরমের্। এই 
পরীক্ষার সাইে িন্ধ করা ঐবিহাবসকভামি কম ইবিিাচকিার হার এিং জার্েুারী স্টথ্মক স্টম 2021 
পর্নন্ত ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষার চাবহোর 88 শিাংশ হ্রামসর ফমল করা হমেমে, র্া রাজযমক আরও স্টিবশ 
বর্উ ইেকন িাসীমের টিকা স্টেওোর উপর িার সংস্থার্গুবলমক প্রমোগ করমি স্টেে। স্টর্মহিু বর্উ ইেকন  
স্টেে 70 শিাংশ টিকাকরমণর হামরর লমক্ষযর বেমক দ্রুি এবগমে র্ামে এিং রামজযর সমস্ত এলাকাে 
বিবভন্ন পরীক্ষার বিকমের প্রাচুমর্নর ফমল, ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষার উপর বর্ভন রিা র্ােকীেভামি হ্রাস 
স্টপমেমে।  
  
"বর্উ ইেকন িাসীরা বর্উ ইেকন  োফ হওোর অ্থ্ন কী িা মূিন কমরমের্ এিং িামের COVID-19 স্টক 
পরাবজি করার েঢৃ় সংকমের কারমণই আমরা এই পরীক্ষার সাইেগুবলমক বর্বিে করমি সক্ষম 
হমেবে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "2020 সামলর মাচন  মামস আমামের জাবির-স্টর্িৃস্থার্ীে পরীক্ষার 
কার্নক্রম শুরু হওোর পর স্টথ্মক বর্উ ইেকন  স্টেমে 57 বমবলেমর্রও স্টিবশ পরীক্ষা পবরচালর্া করা 
হমেমে, আমামের ড্রাইভ-থ্রু সাইেগুবলমি 1.6 বমবলের্ পরীক্ষা করা সহ। এই অ্সাধারণ প্রমচষ্টা 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-record-low-statewide-covid-positivity-0
https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-most-remaining-covid-19


 

 

আমামের রামজযর সংস্থা, িামের বর্মিবেি কমনশবি, স্বাস্থয স্টসিার প্রোর্কারী এিং র্যাশর্াল গামডন র 
(National Guard) সামথ্ অ্ংশীোবরমের মাধযমম সম্ভি হমেমে এিং আবম বর্উ ইেকন িাসীমের প্রবি 
িামের পবরমষিার জর্য িামের র্িই ধর্যিাে জার্াই িা র্মথ্ষ্ট হমি র্া। র্ারা টিকা স্টর্ওোর জর্য 
স্টর্াগয িামের সকলমি আবম উৎসাহ প্রোর্ করবে র্ামি আমরা স্বাভাবিক অ্িস্থাে বফমর আসার 
জর্য আমামের কাজ চাবলমে স্টর্মি পাবর এিং একটি আরও শবিশালী, উন্নি এিং স্বাস্থযকর বর্উ 
ইেকন মক পুর্রাে কের্া করমি পাবর।"  
  
ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষার সাইেগুবল বর্বিে হমি শুরু করার সামথ্ স্টকার্ও িিন মার্ ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষার 
অ্যাপমেন্টমমন্ট প্রভাবিি হমি র্া। আগামীকাল বর্ম্নবলবিি রাজয দ্বারা পবরচাবলি ড্রাইভ-থ্রু সাইেগুবল 
বর্বিে করা শুরু হমি:  
  
শুক্রিার, 11 জ্রু্  
  
Bronx - Lehman College  
2925 Goulden Avenue  
Bronx, New York  
  
Brooklyn - Brooklyn Developmental Center  
888 Fountain Avenue  
Brooklyn, New York  
  
Erie County - Buffalo Sabres Lot  
Buffalo Sabres Lot  
125 Perry Street  
Buffalo, New York  
  
Nassau County - Jones Beach State Park  
Roosevelt Nature Center  
1 Ocean Parkway  
Wantagh, New York  
  
Oneida County - Griffiss International Airport  
Griffiss International Airport  
800 Ellsworth Road  
Rome, New York  
  
Staten Island - Staten Island Seaview Avenue  
OMH South Beach  



 

 

777 Seaview Avenue  
Staten Island, New York  
  
আজমকর িথ্য সংমক্ষমপ বর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  
·   রয পরীক্ষার ফলাফল বরম্বপাটন  করা হম্ব়েম্বে - 139,492  
·   রমাট ইবিিাচক - 566  
·   েিািংে ইবিিাচক - 0.41%  
·   7-বিম্বর্র গড় েিািংে ইবিিাচক - 0.47%  
·   ররাগী হাসপািাম্বল ভবিন  - 758 (-19)  
·   র্িুর্ ভবিন  হও়ো ররাগী- - 105  
·   ICU-রি ররাগী - 190 (-5)  
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU-রি ররাগী - 113 (-7)  
·   রমাট বর্সচাজ্ন  - 183,346 (+96)  
·   মৃিুে - 9  
·   রমাট মৃিুে - 42,833  
·   রমাট টিকার রর্াজ্ প্রম্ব়োগ করা হম্ব়েম্বে - 19,820,785  
·   গি 24  ণ্টা়ে রমাট টিকার রর্াজ্ রিও়ো হম্ব়েম্বে - 104,488  
·   গি 7 বির্ ধম্বর রমাট ভোকবসর্ রর্াজ্ রিও়ো হম্ব়েম্বে - 594,115  
·   18 এিিং িার রিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা অন্তি একটি টিকার 
রর্াজ্ রপম্ব়েম্বের্ - 66.9%  
·   18 এিিং িার রিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার রর্াজ্ 
রপম্ব়েম্বের্ - 59.3%  
·   18 এিিং িার রিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা অন্তি একটি টিকার 
রর্াজ্ রপম্ব়েম্বের্ (CDC)- 69.2%  
·   18 এিিং িার রিবে ি়েসী বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকা রর্াজ্ 
রপম্ব়েম্বের্ (CDC)- 60.3%  
·   অন্তি একটি টিকার রর্াজ্ সহ সমস্ত বর্উ ই়েকন িাসীর েিািংে - 55.2%  
·   সম্পণূন টিকার বসবরজ্ সহ সমস্ত বর্উ ই়েকন িাসীর েিািংে - 48.2%  
·   সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা অন্তি একটি টিকার রর্াজ্ রপম্ব়েম্বের্ 
(CDC) - 57.2%  
· সকল বর্উ ই়েকন িাসীম্বির েিকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ্ রপম্ব়েম্বের্ রসন্টাসন ফর 
বর্বজ্জ্ কম্বরাল অোন্ড বপ্রম্বভর্ের্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) - 
48.9%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর ইবিিাচক পরীক্ষার ফলাফমলর 7-বেমর্র গড় শিাংমশর 
বর্ম্নরূপ:  
  



 

 

Region  
Monday, 
June 7, 
2021  

Tuesday, 
June 8, 
2021  

Wednesday, 
June 9, 2021  

Capital 
Region  

0.57%  0.49%  0.45%  

Central 
New York  

0.81%  0.76%  0.76%  

Finger 
Lakes  

0.91%  0.81%  0.85%  

Long 
Island  

0.45%  0.42%  0.41%  

Mid-
Hudson  

0.45%  0.45%  0.45%  

Mohawk 
Valley  

0.69%  0.64%  0.56%  

New York 
City  

0.43%  0.42%  0.41%  

North 
Country  

0.56%  0.53%  0.49%  

Southern 
Tier  

0.69%  0.65%  0.67%  

Western 
New York  

0.61%  0.54%  0.55%  

রাজ্ে জ্মু্বড়  0.51%  0.48%  0.47%  
  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  শহমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীক্ষাে ইবিিাচক ফলাফমলর 7-
বেমর্র গড় শিাংশ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-রি 
রিাম্বরা  

রসামিার, 7 
জ্রু্ 2021  

মঙ্গলিার, 8 
জ্রু্ 2021  

িুধিার, 9 
জ্রু্ 2021  

Bronx  0.57%  0.55%  0.60%  
Kings  0.40%  0.40%  0.40%  

New York  0.32%  0.31%  0.30%  
Queens  0.43%  0.41%  0.38%  
Richmond  0.52%  0.49%  0.48%  

  



 

 

  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 566 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, র্ার ফমল 
স্টমাে সংিযা এমস োাঁবড়মেমে 20,90,563-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  রমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,685  3  
Allegany  3,555  0  
Broome  18,603  3  

Cattaraugus  5,718  1  
Cayuga  6,333  1  

Chautauqua  8,945  5  
Chemung  7,753  3  
Chenango  3,494  2  
Clinton  4,835  0  
Columbia  4,061  0  
Cortland  3,916  1  
Delaware  2,376  0  
Dutchess  29,460  3  
Erie  89,520  19  
Essex  1,592  0  
Franklin  2,561  3  
Fulton  4,420  1  
Genesee  5,434  2  
Greene  3,402  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,182  0  
Jefferson  6,117  4  
Lewis  2,803  1  

Livingston  4,515  0  
Madison  4,560  4  
Monroe  68,853  32  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,511  43  
Niagara  20,019  2  
NYC  936,347  302  
Oneida  22,582  7  



 

 

Onondaga  38,875  16  
Ontario  7,402  1  
Orange  48,268  11  
Orleans  3,117  0  
Oswego  7,607  3  
Otsego  3,458  0  
Putnam  10,602  2  

Rensselaer  11,220  3  
Rockland  46,920  5  
Saratoga  15,350  1  

Schenectady  13,186  2  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,070  1  
Seneca  2,009  1  

St. Lawrence  6,626  4  
Steuben  6,942  3  
Suffolk  200,858  34  
Sullivan  6,668  2  
Tioga  3,821  1  

Tompkins  4,344  0  
Ulster  13,894  1  
Warren  3,657  1  

Washington  3,155  3  
Wayne  5,768  2  

Westchester  129,579  27  
Wyoming  3,578  0  
Yates  1,178  0  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 9 জমর্র মিুৃয হমেমে, র্ার ফমল স্টমাে মৃিুয সংিযা এমস োাঁবড়মেমে 
42,833 জমর্। িসিামসর কাউবন্ট অ্র্ুর্ােী স্টভৌগবলক বিশে িযািযা বর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযা়েী মৃিুে  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  

Herkimer  1  



 

 

Kings  2  
Manhattan  1  
Nassau  1  
Queens  2  
Wyoming  1  

  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল স্টর্াগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টিালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরমণর। স্টর্সি মার্ুষ স্টেমের পবরচাবলি একটি গণ 
টিকাোর্ সাইমে অ্যাপমেন্টমমন্ট স্টর্ওো পেন্দ কমরর্, িারা আবম বক স্টর্াগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ বগমে অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপমেন্টমমমন্টর সমেসূবচ 
বর্ধনারণ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফামমনবস, ডািার িা 
হাসপািামল স্টর্িামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসিামর্ স্টর্াগামর্াগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেন্টমমমন্টর িথ্য িুাঁজমি vaccines.gov এ স্টর্মি পামরর্।  
  
গিকাল, 48,382 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টডাজ স্টপমেমে এিং 62,338 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্রু্ােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের স্টভৌমগাবলক 
স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্তি একটি টিকার রর্াজ্ রর্ও়ো 

িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ্ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চি  
রমাট  গি 24  ণ্টা়ে িৃবি  

ক্রমসবঞ্চি  
রমাট  

গি 24  ণ্টা়ে 
িৃবি  

Capital Region  647,505  2,418  575,047  3,276  
Central New York  514,586  1,437  458,634  2,384  
Finger Lakes  655,726  2,058  586,781  3,303  
Long Island  1,442,371  7,160  1,246,210  10,123  
Mid-Hudson  1,173,359  4,955  1,012,399  7,707  

Mohawk Valley  252,968  852  226,869  934  
New York City  5,067,553  25,454  4,377,761  26,928  
North Country  232,024  527  209,286  1,020  
Southern Tier  335,812  1,090  300,751  1,591  
Western New 

York  
709,060  2,431  616,256  5,072  

রাজয জমুড়  11,030,964  48,382  9,609,994  62,338  
          
  

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 ডযাশমিাডন  COVID-19 টিকা বিিরণ সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িাধযিামূলক 
কমর টিকাকরণ স্টফবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচমে হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স 
প্রবিফবলি করমি ডযাশমিামডন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমডে করা হে। বর্উ ইেকন  স্টেে 
ইবমউর্াইমজশর্ ইর্ফমমনশর্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এিং বসটিওোইড ইবমউর্াইমজশর্ স্টরবজবির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর স্টথ্মক 
বর্উ ইেকন  স্টেে বডপােন মমন্ট অ্ফ স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য স্টফডামরলগিভামি বরমপােন  করা 
িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, র্া স্টফডামরলভামি পবরচাবলি স্টডাজগুবল এিং অ্র্যার্য স্টোেিামো 
পাথ্নকযগুবল অ্ন্তভুন ি কমর। েটুি সংিযাই উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ি করা হমেমে।  
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