
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ ইয়কন  রাম্বযের একক বিম্বর্র COVID-19 ইবিিাচকিার 
হার হ্রাস ঘেম্বয়ম্বে ঘরকর্ন  সংখ্োয় এিং 7-বিম্বর্র গড় ইবিিাচকিার হার যাবিম্বক ঘর্িৃত্ব বিম্বয় 

চম্বলম্বে  
  

রাযেিোেী 7 বিম্বর্র গড় ইবিিাচকিা 0.42%, যর্স হেবকন্স বিশ্ববিিোলয় অর্ুযায়ী ঘিম্বের 
সিনবর্ম্ন—টার্া 16 বিম্বর্র ঘরকর্ন  সংখ্েক কম, টার্া 69 বির্ ধম্বর হ্রাস ঘেম্বয়ম্বে  

  
রাযেিোেী ইবিিাচকিা 0.35%  

  
গি 24  ণ্টায় 45,828 টিকার ঘর্ায ঘিওয়া হম্বয়ম্বে-- রাযেিোেী টিকাকরম্বণর হার 69.7%  

  
গিকাল রাযেিোেী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 8 যর্ 

   
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমের একনিমর্র COVID-19 
ইনিবাচকিার হার 0.35 শিাাংমশ ঘর্মম এমেমে, ো ঘরকর্ন  কম োংখ্যা, এবাং নর্উ ইয়মকন র 7 
নিমর্র গড় ইনিবাচকিার হার গিকাল 0.42 শিাাংশ নেল, ো মযাোচুমেেমের োমে এক নেল।  
  
"নর্উ ইয়মকন র COVID-19 এর োংখ্যা ঘরকর্ন  োংখ্যায় কম হি োকমে এবাং নর্উ ইয়কন বােীরা 
স্বাভানবক অ্বস্থায় নিমর আেমি প্রস্তুি, এবাং এই কারমণই আমরা নর্মষধাজ্ঞা হ্রাে করনে এবাং নর্উ 
ইয়কন  রাজয জমুড় টিকাকরমণর জর্য প্রমণাির্া প্রিার্ করনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাকরণ 
আমামির োিমলযর চানবকাঠি, এবাং ঘে নর্উ ইয়কন বােীোরা টিকা ঘর্র্ িারা জর্স্বামস্থযর উন্ননি 
কমরর্ এবাং িামির পনরবার ও বনু্ধমির েুরনিি রামখ্র্। আমরা এক োমে একটি উজ্জ্বল 
ভনবষযমির নিমক এনগময় ঘেমি পানর, নকন্তু আমামির প্রময়াজর্ নেনর্ এখ্র্ও টিকা ঘর্র্নর্ নিনর্ ঘের্ 
একটি অ্যাপময়ন্টমমন্ট কমরর্ বা আজ একটি োইমে চমল োর্।"  
 
আজমকর িেয োংমিমপ নর্মচ িুমল ধরা হমলা:  
  

• যার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ েরীক্ষার ফলাফল - 110,437  
• ঘমাট আক্রান্ত - 383  
• আক্রাম্বন্তর েিাংে - 0.35%  
• 7-বিম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর হার - 0.42%  



 

 

• ঘরাগী হাসোিাম্বল ভবিন  - 630 (-51)  
• সিে ভবিন  হওয়া ঘরাগী - 77  
• আইবসইউম্বি ঘরাগী - 170 (+1)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র 

সংখ্ো - 95 (-1)  
• ঘমাট বর্সচাযন  - 183,671 (+109)  
• মৃিুে - 8  
• ঘমাট মৃিুে - 42,864  
• ঘমাট প্রিার্ করা টিকার ঘর্ায - 20,061,871  
• গি 24  ণ্টায় টিকার ঘমাট ঘর্ায প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 45,828  
• গি 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাট টিকার ঘর্ায - 581,888  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা অন্তি একটি 

টিকার ঘর্ায ঘেম্বয়ম্বের্ - 67.3%  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা সম্পূণন 

টিকার ঘর্ায ঘেম্বয়ম্বের্ - 60.1%  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা অন্তি একটি 

টিকার ঘর্ায ঘেম্বয়ম্বের্ (CDC) - 69.7%  
• 18 এিং িার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা সম্পূণন 

টিকার ঘর্ায ঘেম্বয়ম্বের্ (CDC)- 61.0%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা অন্তি একটি টিকার ঘর্ায 

ঘেম্বয়ম্বের্ - 55.7%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরয ঘেম্বয়ম্বের্ 

- 49.1%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা অন্তি একটি টিকার ঘর্ায 

ঘেম্বয়ম্বের্ - 57.6%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েিকরা েবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরয ঘেম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 49.6%  
  
গি নির্ নিমর্ নরমপােন  করা প্রনিটি অ্ঞ্চমলর ইনিবাচক পরীিার িলািমলর 7-নিমর্র গড় শিাাংমশর 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
িৃহস্পবিিার, 10 যরু্ 

2021  
শুক্রিার, 11 যরু্ 

2021  
েবর্িার, 12 যরু্ 

2021  
Capital Region  0.45%  0.36%  0.35%  

Central New York  0.80%  0.72%  0.68%  
Finger Lakes  0.76%  0.70%  0.65%  
Long Island  0.43%  0.42%  0.42%  



 

 

Mid-Hudson  0.44%  0.43%  0.41%  
Mohawk Valley  0.51%  0.45%  0.39%  
New York City  0.42%  0.40%  0.39%  
North Country  0.51%  0.50%  0.54%  
Southern Tier  0.58%  0.52%  0.47%  
Western New 

York  
0.55%  0.46%  0.44%  

ঘেটযমু্বড়/সমগ্র 
ঘেম্বট  

0.47%  0.44%  0.42%  

  
গি নির্ নিমর্ নরমপােন  করা প্রনিটি ঘবামরার ইনিবাচক পরীিার িলািমলর 7-নিমর্র গমড়র শিাাংশ 
নর্ম্নরূপ:  
  

NYC-র 
ঘিাম্বরা  

িৃহস্পবিিার, 10 যরু্ 
2021  

শুক্রিার, 11 যরু্ 
2021  

েবর্িার, 12 যরু্ 
2021  

Bronx  0.63%  0.60%  0.56%  
Kings  0.40%  0.39%  0.37%  

New York  0.29%  0.30%  0.30%  
Queens  0.37%  0.35%  0.34%  
Richmond  0.50%  0.50%  0.50%  

  
গিকাল নর্উ ইয়কন  ঘেমে COVID-19 এ 383 জর্ নর্উ ইয়কন বােী আক্রান্ত হময়মে, োর িমল 
ঘমাে োংখ্যা এমে িাাঁনড়ময়মে 20,91,959-ঘি। ঘভৌগনলক ঘেকর্াউর্ নর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,694  5  
Allegany  3,555  0  
Broome  18,616  4  

Cattaraugus  5,720  1  
Cayuga  6,337  1  

Chautauqua  8,950  1  
Chemung  7,758  1  
Chenango  3,498  3  
Clinton  4,835  0  
Columbia  4,064  2  



 

 

Cortland  3,925  1  
Delaware  2,379  0  
Dutchess  29,468  1  
Erie  89,564  7  
Essex  1,593  0  
Franklin  2,561  0  
Fulton  4,421  1  
Genesee  5,435  0  
Greene  3,402  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,182  0  
Jefferson  6,130  2  
Lewis  2,807  2  

Livingston  4,520  2  
Madison  4,562  2  
Monroe  68,929  28  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,601  23  
Niagara  20,032  2  
NYC  937,006  183  
Oneida  22,609  8  

Onondaga  38,913  10  
Ontario  7,403  0  
Orange  48,303  9  
Orleans  3,118  0  
Oswego  7,619  1  
Otsego  3,460  0  
Putnam  10,605  1  

Rensselaer  11,225  2  
Rockland  46,935  5  
Saratoga  15,359  2  

Schenectady  13,197  5  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,072  1  
Seneca  2,010  1  



 

 

St. Lawrence  6,633  4  
Steuben  6,952  2  
Suffolk  200,989  30  
Sullivan  6,672  2  
Tioga  3,829  2  

Tompkins  4,346  0  
Ulster  13,905  2  
Warren  3,658  0  

Washington  3,159  0  
Wayne  5,781  3  

Westchester  129,645  21  
Wyoming  3,581  0  
Yates  1,178  0  

  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 8 জমর্র মিুৃয হময়মে, োর িমল ঘমাে মৃিুয োংখ্যা এমে িাাঁনড়ময়মে 
42,864 জমর্। বেবামের কাউনন্ট অ্র্ুোয়ী ঘভৌগনলক নবশি বযাখ্যা নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Chemung  1  
Erie  1  
Kings  1  
Queens  2  
Suffolk  1  
Sullivan  1  

Westchester  1  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমের েমস্ত গণ টিকাকরণ োইে েকল ঘোগয নর্উ ইয়কন বােীমির জর্য ঘখ্ালা আমগ 
আেমল আমগ পামবর্ নভনিমি ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেেব মার্ুষ ঘেমের পনরচানলি একটি গণ 
টিকািার্ োইমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, িারা আনম নক ঘোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ নগময় অ্েবা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর েময়েূনচ 
নর্ধনারণ করমি পারমবর্। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগ, িামমননে, র্াক্তার বা 
হােপািামল ঘেখ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে ঘেখ্ামর্ ঘোগামোগ করমি পামরর্, অ্েবা িামির কাোকানে 
টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িেয খ্ুাঁজমি vaccines.gov এ ঘেমি পামরর্।  
  

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


 

 

গিকাল, 15,083 জর্ নর্উ ইয়কন বােী িামির প্রেম ভযাকনের্ ঘর্াজ ঘপময়মে এবাং 34,005 জর্ 
িামির ভযাকনের্ নেনরজ েম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া নর্উ ইয়কন বােীমির 
ঘভৌমগানলক ঘেকর্াউর্ নর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্তি একটি টিকার 
ঘর্ায ঘর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার 

বসবরয সহ মার্ুষ 
  

অঞ্চল  সমবিগি ঘমাট  
গি 24 

 ণ্টায় িৃবি  
সমবিগি ঘমাট  

গি 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital 
Region  

651901  474  587549  1448  

Central New 
York  

517942  404  467775  878  

Finger Lakes  660603  580  599106  2204  
Long Island  1454475  1732  1269199  4361  
Mid-Hudson  1182225  1000  1032117  2995  
Mohawk 
Valley  

254907  268  231015  460  

New York 
City  

5109143  9208  4448714  17859  

North Country  233161  201  211970  586  
Southern Tier  337911  288  306612  1152  
Western New 

York  
713735  928  626368  2062  

রাজয জমুড়  11116003  15083  9780425  34005  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যাশমবার্ন  COVID-19 টিকা নবিরণ েম্পমকন  নর্উ ইয়কন বােীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়কন  ঘেে স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয েকল COVID-19 টিকা প্রিামর্র িেয নরমপােন  করা বাধযিামূলক 
কমর টিকাকরণ ঘিনেনলটিগুনলর জর্য; ঘেমের টিকািার্ প্রমচষ্টার েব ঘচময় হালর্াগািকৃি ঘমনট্র্ক্স 
প্রনিিনলি করমি র্যাশমবামর্ন  টিকািামর্র িেয প্রনিনির্ আপমর্ে করা হয়। নর্উ ইয়কন  ঘেে 
ইনমউর্াইমজশর্ ইর্িমমনশর্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এবাং নেটিওয়াইর্ ইনমউর্াইমজশর্ ঘরনজনির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর ঘেমক 
নর্উ ইয়কন  ঘেে নর্পােন মমন্ট অ্ি ঘহলমের - নরমপােন  করা িেয ঘির্ামরলগিভামব নরমপােন  করা 
িেযর ঘেমক নকেুো নভন্ন, ো ঘির্ামরলভামব পনরচানলি ঘর্াজগুনল এবাং অ্র্যার্য ঘোেখ্ামো 
পােনকযগুনল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। িটুি োংখ্যাই উপমরর নরনলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা হময়মে।  

  
###  

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