
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটিোপী COVID আক্রাম্বের বর্ম্ন স্টরকম্বডন র েবিোলী 2 সপ্তাম্বের স্ট াষণা 
কম্বরম্বের্  

  
স্টেটিোপী 7 বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের োর 0.47% —এটি টার্া 67 বিম্বর্ কম্বম স্টগম্বে  

  
গতকাল স্টেটিোপী আক্রাম্বের োর বেল 0.37%  

  
গত 24  ণ্টায় 90,801 ভোকবসর্ স্টডাজ স্টিওয়া েম্বয়ম্বে—স্টেটিোপী টিকািাম্বর্র োর 69.2%  

  
স্টেটজমু্বড় 709 স্টরাগী োসপাতাম্বল ভবতন  রম্বয়ম্বে  

  
গতকাল স্টেটিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 11 জর্   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"বর্উ ইেকন িাসীগণ প্রবিবের্ অ্মর্ক টিকা বর্মের্ এিং িার মামর্ আমরা অ্থ্নর্ীবি পুর্রাে চালু 
করার জর্য পেমেপ বর্মি পাবর, মার্ুষমক কামজ বিবরমে আর্মি পাবর এিং স্বাভাবিক জীির্ 
পুর্রাে শুরু করমি পাবর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা মার্ুষমক টিকাোর্ আমামের ভবিষযমির 
চাবিকাঠি এিং আমরা স্টেে জমুড় বর্উ ইেকন িাসীমের উৎসাবহি করার জর্য আকষনণীে প্রমণাের্া 
বেবে স্টে আজ িামের টিকা পাওোর বের্। আবম স্টোগয প্রমিযকমক উৎসাবহি করবে োমের এখমর্া 
টিকা স্টেওো হেবর্ িারা বির্ামূমলয 20 মাবকন র্ ডলামরর লোবরর টিবকে িা বর্উ ইেকন  স্টেে 
ইউবর্ভাবসনটি (SUNY) িা বর্উ ইেকন  বসটি ইউবর্ভাবসনটি (CUNY) স্কলারবিপ স্টজিার সুমোগ 
বর্মি আসুর্—এই মহামারীমক মঙ্গমলর জর্য বপেমর্ রাবখ।"  
 
আজমকর িথ্য সংমেমপ বর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া েম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল - 1,30,071  
• স্টমাট আক্রাে - 480  
• আক্রাম্বের েতাাংে - 0.37%  
• 7-বিম্বর্র গড় আক্রাম্বের োর - 0.47%  
• োসপাতাম্বল স্টরাগী ভবতন  - 709 (-49)  



 

 

• সিে ভবতন  েওয়া স্টরাগী - 84  
• আইবসইউম্বত স্টরাগী - 181 (-9)  
• ইনু্টম্বিের্সে ইর্ম্বটর্বসভ স্টকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র 

সাংখ্ো - 101 (-12)  
• স্টমাট বডসচাজন  - 183,455 (109)  
• মৃতুে - 11  
• স্টমাট মৃতুে - 42,844  
• স্টমাট প্রিার্ করা টিকার স্টডাজ - 19,911,586  
• গত 24  ণ্টায় টিকার স্টমাট স্টডাজ প্রিার্ করা েম্বয়ম্বে - 90,801  
• গত 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা স্টমাট টিকার স্টডাজ - 595,492  
• 18 এিাং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি 

টিকার স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ - 67.0%  
• 18 এিাং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন টিকা 

স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ - 59.6%  
• 18 এিাং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি 

টিকার স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) -69.2%  
• 18 এিাং তার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন 

টিকার স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 60.3%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি টিকার স্টডাজ 

স্টপম্বয়ম্বের্ - 55.4%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ স্টপম্বয়ম্বের্ 

- 48.5%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অেত একটি টিকার স্টডাজ 

স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.2%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ স্টপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 49.0%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর পরীোে পবজটিভ িলািমলর 7-বেমর্র গড় িিাংমির 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 8 জরু্ 

2021  
িুধিার, 9 জরু্ 

2021  
িৃেস্পবতিার, 10 জরু্ 

2021  
Capital Region  0.49%  0.45%  0.45%  
Central New 

York  
0.76%  0.76%  0.80%  

Finger Lakes  0.81%  0.85%  0.76%  
Long Island  0.42%  0.41%  0.43%  



 

 

Mid-Hudson  0.45%  0.45%  0.44%  
Mohawk Valley  0.64%  0.56%  0.51%  
New York City  0.42%  0.41%  0.42%  
North Country  0.53%  0.49%  0.51%  
Southern Tier  0.65%  0.67%  0.58%  
Western New 

York  
0.54%  0.55%  0.55%  

স্টেট জমু্বড়  0.48%  0.47%  0.47%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  িহমরর প্রবিটি িমরার পরীোে আক্রামের িলািমলর 7-
বেমর্র গড় িিাংি বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-এর 
িম্বরাম্বত  

মঙ্গলিার, 8 জরু্ 
2021  

িুধিার, 9 জরু্ 
2021  

িৃেস্পবতিার, 10 জরু্ 
2021  

Bronx  0.55%  0.60%  0.63%  
Kings  0.40%  0.40%  0.40%  

New York  0.31%  0.30%  0.29%  
Queens  0.41%  0.38%  0.37%  
Richmond  0.49%  0.48%  0.50%  

  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 480 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রাে হমেমে, োর িমল 
স্টমাে সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 20,91,043-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  স্টমাট আক্রাে  র্তুর্ আক্রাে  
Albany  24,687  2  
Allegany  3,555  0  
Broome  18,607  4  

Cattaraugus  5,718  0  
Cayuga  6,336  3  

Chautauqua  8,948  3  
Chemung  7,754  1  
Chenango  3,495  1  
Clinton  4,835  0  
Columbia  4,061  0  
Cortland  3,919  3  



 

 

Delaware  2,377  1  
Dutchess  29,460  0  
Erie  89,541  21  
Essex  1,592  0  
Franklin  2,561  0  
Fulton  4,420  0  
Genesee  5,435  1  
Greene  3,402  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,182  0  
Jefferson  6,122  5  
Lewis  2,805  2  

Livingston  4,517  2  
Madison  4,560  0  
Monroe  68,879  26  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,545  34  
Niagara  20,027  8  
NYC  936,562  215  
Oneida  22,590  8  

Onondaga  38,888  13  
Ontario  7,402  0  
Orange  48,281  13  
Orleans  3,118  1  
Oswego  7,615  8  
Otsego  3,460  2  
Putnam  10,604  2  

Rensselaer  11,222  2  
Rockland  46,924  4  
Saratoga  15,352  2  

Schenectady  13,190  4  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,070  0  
Seneca  2,009  0  

  



 

 

গিকাল COVID-19 এর কারমণ 11 জমর্র মৃিুয হমেমে, োর িমল স্টমাে মৃিুয সংখযা এমস 
োাঁবড়মেমে 42,844 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুোেী স্টভৌগবলক বিিে িযাখযা বর্ম্নরূপ:  
  
কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Erie  1  

Herkimer  1  
Kings  2  
Queens  2  
Steuben  1  
Suffolk  1  
Sullivan  1  
Wayne  1  

  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গণ টিকাোর্ সাইে সকল স্টোগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাোর্। স্টেসি মার্ষু স্টেমের পবরচাবলি একটি গণ 
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 
বর্ধনারণ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, িামমনবস, ডাক্তার িা 
হাসপািামল স্টেখামর্ টিকা উপলভয আমে স্টসখামর্ স্টোগামোগ করমি পামরর্ অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov স্টেখমি পামরর্।  
  
গিকাল, 36,085 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টডাজ স্টপমেমে এিং 60,134 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্েুােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের স্টভৌমগাবলক 
স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অেত একটি টিকার 
স্টডাজ স্টর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার 

বসবরজপ্রাপ্ত মার্ুষ  
  

অঞ্চল  সমবিগত স্টমাট  
গত 24 

 ণ্টায় িৃবি  
সমবিগত স্টমাট  

গত 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital 
Region  

649359  1854  578771  3724  

Central New 
York  

515894  1308  461145  2511  

Finger Lakes  657643  1917  590062  3281  
Long Island  1448185  5814  1255372  9162  

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


 

 

Mid-Hudson  1177875  4516  1020644  8245  
Mohawk 
Valley  

253659  691  228184  1315  

New York 
City  

5084345  16792  4402757  24996  

North 
Country  

232410  386  210181  895  

Southern Tier  336566  754  302274  1523  
Western New 

York  
711113  2053  620738  4482  

স্টেে জমুড়  11067049  36085  9670128  60134  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযািমিাডন  COVID-19 টিকা বিিরণ সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State Department 
of Health, NYSDOH) 24 ঘণ্টার মমধয টিকাোর্ িযাবসবলটিগুবলর জর্য সকল COVID-19 টিকা 
প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িাধযিামূলক কমর; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সিমচমে হালর্াগােকৃি 
স্টমবট্র্ক্স প্রবিিবলি করমি ডযািমিামডন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমডে করা হে। বর্উ ইেকন  
স্টেে ইবমউর্াইমজির্ ইর্িমমনির্ (New York State Immunization Information System, 
NYSIIS) এিং বসটিওোইড ইবমউর্াইমজির্ স্টরবজবির (Citywide Immunization Registry, CIR) 
এর স্টথ্মক বর্উ ইেকন  স্টেে বডপােন মমি অ্ভ স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য স্টিডামরলগিভামি 
বরমপােন  করা িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, ো স্টিডামরলভামি পবরচাবলি স্টডাজগুবল এিং অ্র্যার্য 
স্টোেখামো পাথ্নকযগুবল অ্েভুন ক্ত কমর। েটুি সংখযাই উপমরর বরবলমজ অ্েভুন ক্ত করা হমেমে।  

  
###  
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