
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

472 বির্ পম্বর, গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 70.0% প্রাপ্তিয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসী কমপম্বে একটি 
ভোকবসর্ ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্, ঘিবেরভাগ অিবেষ্ট ঘকাবভ  বিবিবর্ম্বষি গুবল উম্বতালর্ কম্বরম্বের্  

  
গত 24  ণ্টায় টিকার 1,12,891-টি ঘ াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে  

  
রাজেিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইবতিাচকতা 0.40%, ঘিম্বের মম্বিে সিনবর্ম্ন—টার্া 18 বিম্বর্র মত ঘরক ন  

সংখ্েক কম, টার্া 71 বির্ িম্বর হ্রাস ঘপম্বয়ম্বে  
  

িাড়বত রাষ্ট্র চাবলত ড্রাইভ থ্রু ঘটবটং সাইট শুক্রিার, 18 জরু্ ঘেম্বক িন্ধ হম্বি  
  

গতকাল রাজেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 9 জর্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
গভর্নর শুক্রিার, 18 জরু্ স্টথ্মক বর্উ ইেকন  রাজয জমুড় অ্বিবরক্ত রাষ্ট্রচাবলি ড্রাইভ-থ্রু COVID-
19 পরীক্ষার সাইেগুবল বর্বিে করার স্ট াষণা ও স্ট াষণা কমরমের্। এই পরীক্ষার সাইে িন্ধ 
ঐবিহাবসকভামি কম ইবিিাচকিার হার এিং জার্েুাবর স্টথ্মক স্টম 2021 পর্নন্ত ড্রাইভ-থ্রু পরীক্ষার 
চাবহো 88 শিাংশ হ্রাস পাওোমক অ্র্ুসরণ কমর।  
  
"COVID-19 আমামের জীিমর্র সিমচমে েেুনশামে এিং কঠির্ সমে বেল, বকন্তু বর্উ ইেকন  স্টেে 
অ্িমশমষ ভবিষযমির বেমক এবগমে চমলমে। টিকাকরমণর হার স্টিমড়মে এিং COVID সংখ্যা হ্রাস 
স্টপমেমে, এিং আমরা স্টিার্ন  জমুড় বিবিবর্মষি হ্রাস করবে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের 
বর্উ ইেকন িাসীমের টিকা স্টেওো চাবলমে স্টর্মি হমি, এিং স্টসজর্য আমরা রাজয জমুড় বিবভন্ন 
প্রমণাের্া চালু কমরবে। মহামারী হ্রাস পামে, বকন্তু টিকাকরণ আমামের সাফমলযর চাবিকাঠি এিং 
আবম স্টর্ স্টকার্ বর্উ ইেকন িাসীমক উৎসাবহি করবে র্ারা এখ্র্ও শে স্টর্েবর্, িারা এখ্র্ই টিকা 
বর্র্।"  
  
রাষ্ট্র পবরচাবলি ড্রাইভ-থ্রু স্টেে সাইেগুবল বর্ম্নরূমপ িন্ধ হমি:  
  
শুক্রিার, 18 জরু্  



 

 

  
বিংহযামের্ - বিংহযামের্ ইউবর্ভাবসনটি  
বিংহযামের্ ইউবর্ভাবসনটি  
লে স্টজর্মজর্ সাউথ্  
বিংহযামের্ ইউবর্ভাবসনটি, বর্উ ইেকন   
  
রকলযান্ড কাউবি - অ্যািবর্ ওমের্ স্টরক এবরো  
অ্যান্থবর্ ওমের্ স্টরক এবরো  
এবিে 17 পাবলসামর্স পাকন ওমে  
বিোর মাউমির্, বর্উ ইেকন   
  
সামফাক কাউবি - স্টোবর্ ব্রুক বিশ্ববিেযালে  
স্টোবর্ ব্রুক বিশ্ববিেযালে  
সাউথ্ বপ লে  
স্টোবর্ ব্রুক, বর্উ ইেকন   
  
র্াোগ্রা কাউবি - র্াোগ্রা কাউবি কবমউবর্টি কমলজ  
র্াোগ্রা কাউবি কবমউবর্টি কমলজ  
3111 সন্ডাসন স্টসমেলমমি স্টরার্  
সার্মিার্ন, বর্উ ইেকন   
  
শুক্রিার, 25 জরু্  
  
আলিাবর্ - SUNY আলিাবর্  
1400 ওোবশংের্ এবভবর্উ, কবলন্স সামকন ল  
আলিাবর্, বর্উ ইেকন   
  
কুইন্স - অ্যাকুইর্াক্ট স্টরসট্র্যাক  
অ্যাকুইর্াক্ট স্টরসট্র্যাক  
110-00 রকওমে িুমলভামর্ন   
কুইন্স, বর্উ ইেকন   
  
স্টরামচোর - মর্মরা কাউবি কবমউবর্টি কমলজ  
মর্মরা কবমউবর্টি কমলজ  
1000 E স্টহর্বরমেো স্টরার্  
লে বজ  
স্টরামচোর, বর্উ ইেকন   
  



 

 

ওমেেমচোর কাউবি - স্টের্ আইলযান্ড পাকন   
350 ওমেমযার্ এবভবর্উ  
বর্উ স্টরামশলমক, বর্উ ইেকন   
  
ব্রঙ্কস - স্টি প্লাজা  
স্টি প্লাজার মল  
200 স্টিমচোর এবভবর্উ  
ব্রঙ্কস, বর্উ ইেকন   
  
আজমকর িথ্য সংমক্ষমপ বর্মচ িুমল িরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীোর ফলাফল - 55,438  
• ঘমাট আক্রান্ত - 320  
• আক্রাম্বন্তর েতাংে - 0.58%  
• 7-বিম্বর্র গড় ইবতিাচম্বকর হার - 0.40%  
• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন  - 650 (+33)  
• সিে ভবতন  হওয়া ঘরাগী - 91  
• আইবসইউম্বত ঘরাগী - 161 (-2)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ ঘকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবতন র 
সংখ্ো - 88 (-4)  

• ঘমাট ব সচাজন  - 183,801 (+54)  
• মৃতুে - 9  
• ঘমাট মৃতুে - 42,882  
• ঘমাট প্রিার্ করা টিকার ঘ াজ - 20,212,046  
• গত 24  ণ্টায় টিকার ঘমাট ঘ াজ প্রিার্ করা হম্বয়ম্বে - 112,891  
• গত 7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাট টিকার ঘ াজ - 597,373  
• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি 
টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 67.6%  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন 
টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 60.6%  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি 
টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 70.0%  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পূণন 
টিকার ঘ াজ ঘপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 61.6%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপম্বয়ম্বের্ - 55.9%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ ঘপম্বয়ম্বের্ 
- 49.6%  



 

 

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা অন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপম্বয়ম্বের্ - 58.0%  

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বির েতকরা পবরমাণ যারা সম্পণূন টিকার বসবরজ ঘপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 50.3%  

  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামন্তর ফলাফমলর 7-বেমর্র গড় শিাংশ 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
েবর্িার, 12 জরু্, 

2021  
ঘসামিার, 13 জরু্, 

2021  
ঘসামিার, 14 জরু্, 

2021  
Capital Region  0.35%  0.33%  0.33%  
Central New 

York  
0.68%  0.64%  0.59%  

Finger Lakes  0.65%  0.62%  0.59%  
Long Island  0.42%  0.41%  0.41%  
Mid-Hudson  0.41%  0.39%  0.38%  

Mohawk Valley  0.39%  0.40%  0.41%  
New York City  0.39%  0.39%  0.38%  
North Country  0.54%  0.58%  0.56%  
Southern Tier  0.47%  0.41%  0.41%  
Western New 

York  
0.44%  0.38%  0.35%  

রাজে জমু্বড়  0.42%  0.41%  0.40%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  শহমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীক্ষাে ইবিিাচক ফলাফমলর 7-
বেমর্র গড় শিাংশ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-র 
ঘিাম্বরা  

েবর্িার, 12 জরু্, 
2021  

ঘসামিার, 13 জরু্, 
2021  

ঘসামিার, 14 জরু্, 
2021  

Bronx  0.56%  0.54%  0.52%  
Kings  0.37%  0.37%  0.36%  

New York  0.30%  0.31%  0.30%  
Queens  0.34%  0.34%  0.34%  
Richmond  0.50%  0.50%  0.50%  

  



 

 

গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 320 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, র্ার ফমল 
স্টমাে সংখ্যা এমস োাঁবড়মেমে 20,92,599-স্টি। স্টভৌগবলক স্টব্রকর্াউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্তুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,699  3  
Allegany  3,555  0  
Broome  18,623  4  

Cattaraugus  5,720  0  
Cayuga  6,337  0  

Chautauqua  8,951  0  
Chemung  7,761  2  
Chenango  3,499  1  
Clinton  4,835  0  
Columbia  4,064  0  
Cortland  3,926  1  
Delaware  2,381  2  
Dutchess  29,472  2  
Erie  89,579  7  
Essex  1,593  0  
Franklin  2,563  0  
Fulton  4,422  1  
Genesee  5,435  0  
Greene  3,403  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,187  1  
Jefferson  6,136  5  
Lewis  2,808  0  

Livingston  4,520  0  
Madison  4,562  0  
Monroe  68,976  17  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,649  25  
Niagara  20,035  2  
NYC  937,336  174  
Oneida  22,619  5  



 

 

Onondaga  38,931  3  
Ontario  7,406  1  
Orange  48,312  4  
Orleans  3,118  0  
Oswego  7,622  0  
Otsego  3,462  1  
Putnam  10,606  1  

Rensselaer  11,229  1  
Rockland  46,944  8  
Saratoga  15,364  2  

Schenectady  13,202  2  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,075  1  
Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,640  3  
Steuben  6,952  0  
Suffolk  201,036  28  
Sullivan  6,673  1  
Tioga  3,830  1  

Tompkins  4,346  0  
Ulster  13,908  1  
Warren  3,658  0  

Washington  3,162  1  
Wayne  5,783  1  

Westchester  129,664  7  
Wyoming  3,582  1  
Yates  1,178  0  

  
গিকাল COVID-19 এর কারমণ 9 জমর্র মিুৃয হমেমে, র্ার ফমল স্টমাে মৃিুয সংখ্যা এমস োাঁবড়মেমে 
42,882 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুর্ােী স্টভৌগবলক বিশে িযাখ্যা বর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  
Bronx  1  
Erie  1  
Kings  1  



 

 

Manhattan  1  
Niagara  1  
Orange  1  
Queens  1  
Steuben  1  

Westchester  1  
  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সকল স্টর্াগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখ্ালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরমণর। স্টর্সি মার্ুষ স্টেমের পবরচাবলি একটি গণ 
টিকাোর্ সাইমে অ্যাপমেিমমি স্টর্ওো পেন্দ কমরর্, িারা আবম বক স্টর্াগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ বগমে অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপমেিমমমির সমেসূবচ 
বর্িনারণ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফামমনবস, র্াক্তার িা 
হাসপািামল স্টর্খ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখ্ামর্ স্টর্াগামর্াগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খ্ুাঁজমি vaccines.gov এ স্টর্মি পামরর্।  
  
গিকাল, 39,435 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টর্াজ স্টপমেমে এিং 79,050 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুর্ােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌমগাবলক স্টব্রকর্াউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্তত একটি টিকার ঘ াজ 

ঘর্ওয়া িেবি  
  

সম্পণূন টিকার বসবরজ 
সহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  সমবষ্টগত ঘমাট  
গত 24 

 ণ্টায় িৃবি  
সমবষ্টগত ঘমাট  

গত 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital 
Region  

654315  1941  594281  5213  

Central New 
York  

519103  726  472004  3059  

Finger Lakes  662790  1579  605339  4641  
Long Island  1464254  8461  1290909  18004  
Mid-Hudson  1188794  5554  1047006  11802  
Mohawk 
Valley  

255663  568  232925  1349  

New York 
City  

5133026  17411  4489312  27346  

North Country  233613  288  213357  1032  
Southern Tier  339141  877  309431  2126  

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


 

 

Western New 
York  

716432  2030  632559  4478  

রাজয জমুড়  11167131  39435  9887123  79050  
  
বর্উ ইেমকন র 18 িের িা িার স্টিবশ িেসীমের শিকরা হার র্ারা COVID-19 ভযাকবসমর্র 
কমপমক্ষ একটি স্টর্াজ স্টপমেমের্ িা অ্ঞ্চল দ্বারা বিভক্ত বহসামি বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
কমপম্বে একটি ঘ াজ সহ 

18+ েতাংে  
Long Island  75.3%  

Capital Region  74.4%  
Mid-Hudson  71.9%  
Central New 

York  
70.5%  

Western New 
York  

69.5%  

Finger Lakes  69.0%  
Southern Tier  68.4%  
New York City  68.4%  
North Country  63.9%  
Mohawk Valley  60.6%  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যাশমিার্ন  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 মমিয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িািযিামূলক 
কমর টিকাকরণ স্টফবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচমে হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ি 
প্রবিফবলি করমি র্যাশমিামর্ন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমর্ে করা হে। বর্উ ইেকন  স্টেে 
ইবমউর্াইমজশর্ ইর্ফমমনশর্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এিং বসটিওোইর্ ইবমউর্াইমজশর্ স্টরবজবির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর স্টথ্মক 
বর্উ ইেকন  স্টেে বর্পােন মমি অ্ফ স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য স্টফর্ামরলগিভামি বরমপােন  করা 
িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, র্া স্টফর্ামরলভামি পবরচাবলি স্টর্াজগুবল এিং অ্র্যার্য স্টোেখ্ামো 
পাথ্নকযগুবল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। েটুি সংখ্যাই উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা হমেমে।  

  
###  

  

 

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