
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 মহামারীর সময় স্টেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 
হালর্াগাে িথ্ে প্রোর্ কম্বরর্  

  
স্টেেিোপী 7 বেম্বর্র গড় আক্রান্ত 0.39% -- যা োর্া 3 বেম্বর্র জর্ে স্টরকম্বডন র স্টেম্বয় কম, োর্া 74 

বের্ ধম্বর ধারািাবহকভাম্বি হ্রাস স্টপম্বয়ম্বে  
  

গি 24 ঘণ্টায় ভোকবসম্বর্র 78,837-টি স্টডাজ প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে  
  

গিকাল স্টেেিোপী COVID-19 এর কারম্বে 9 জর্ মারা বগম্বয়ম্বে  
  

বজপ স্টকাড আর্ুযায়ী ভোকবসর্ প্রোম্বর্র স্টডো এখর্ ডোেম্বিাম্বডন  লাইম্বভ  
 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"যবেও বর্উ ইেকন িাসীরা COVID এর সামথ্ লড়াই কমর েেুন ান্ত কাজ কমরমে এিং আমরা স্বাভাবিক অ্িস্থাে 
বিমর আসবে, এো মমর্ রাখা গুরুত্বপূর্ন স্টয আমরা এখর্ও বিপেমুক্ত র্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখর্ 
সমে বর্মজমক এিং আপর্ার কবমউবর্টিমক সুরবিি রাখার জর্য আপবর্ যা করমি পামরর্ িা করার। আর 
স্টকামর্া অ্জহুাি স্টর্ই -- যবে আপবর্ এখর্ও আপর্ার COVID-19 ভযাকবসর্ র্া স্টপমে থ্ামকর্, স্টসখামর্ 
অ্সংখয প্রমর্াের্া কমনসূবির একটির সুবিধা বর্র্ এিং আজই আপর্ার ভযাকবসর্ গ্রহর্ করুর্।"  
 
আজমকর স্টেো সংমিমপ বর্মি িুমল ধরা হমলা:  
  
·   পরীক্ষার ফলাফলগুবল বরম্বপােন  করা হম্বয়ম্বে - 110,387  
·   স্টমাে আক্রান্ত - 370  
·   আক্রাম্বন্তর েিাাংে - 0.34%  
·   7-বেম্বর্র গড় েিাাংে ইবিিােক - 0.39%  
·   হাসপািাম্বল ভবিন  স্টরাগী - 548 (-32)  
·   র্িুর্ ভবিন  হওয়া স্টরাগী - -161  
·   ICU-স্টি স্টরাগী - 143 (-6) 
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU-স্টি স্টরাগী - 79 (-7)  

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


 

 

·   স্টমাে বডসোজন  - 184,065 (+82)  
·   মৃিুে - 9  
·   স্টমাে মৃিুে - 42,905  
·   স্টমাে ভোকবসম্বর্র স্টডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 20,451,032  
·   গি 24 ঘণ্টায় স্টমাে ভোকবসম্বর্র স্টডাজ স্টেওয়া হম্বয়ম্বে - 78,837  
·   গি 7 বের্ ধম্বর স্টমাে ভোকবসর্ স্টডাজ স্টেওয়া হম্বয়ম্বে - 539,446  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা অন্তি একটি 
ভোকবসম্বর্র স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ - 68.1%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা সম্পেূন ভোকবসম্বর্র 
স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ - 61.4%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা অন্তি একটি 
ভোকবসম্বর্র স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) -70.6%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা সম্পেূন ভোকবসম্বর্র 
স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 62.6%  
·   অন্তি একটি ভোকবসম্বর্র স্টডাজ সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েিাাংে - 56.4%  
·   সম্পেূন ভোকবসম্বর্র বসবরজ সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েিাাংে - 50.4%  
·   সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা অন্তি একটি ভোকবসম্বর্র স্টডাজ স্টপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 58.5%  
·   সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাে যারা সম্পেূন টিভোকবসম্বর্র বসবরজ স্টপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 51.4%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর পরীিাে আক্রামন্তর িলািমলর 7-বেমর্র গড় শিাংশ 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 15 
জরু্, 2021  

িুধিার, 16 
জরু্, 2021  

িৃহস্পবিিার, 17 
জরু্, 2021  

Capital 
Region  

0.31%  0.34%  0.36%  

Central New 
York  

0.59%  0.60%  0.54%  

Finger Lakes  0.58%  0.57%  0.58%  
Long Island  0.43%  0.43%  0.43%  
Mid-Hudson  0.36%  0.35%  0.34%  
Mohawk 
Valley  

0.43%  0.46%  0.42%  

New York 
City  

0.38%  0.36%  0.36%  

North Country  0.53%  0.57%  0.60%  



 

 

Southern Tier  0.41%  0.43%  0.44%  
Western New 

York  
0.35%  0.35%  0.31%  

স্টেে জমু্বড়  0.40%  0.39%  0.39%  

  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  শহমরর প্রবিটি িমরার পরীিাে আক্রামন্তর িলািমলর 7-
বেমর্র গড় শিাংশ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC এর 
িম্বরা  

মঙ্গলিার, 15 
জরু্, 2021  

িুধিার, 16 
জরু্, 2021  

িৃহস্পবিিার, 17 
জরু্, 2021  

Bronx  0.51%  0.45%  0.44%  
Kings  0.36%  0.33%  0.32%  

New York  0.29%  0.31%  0.31%  
Queens  0.34%  0.34%  0.34%  
Richmond  0.52%  0.49%  0.51%  
  
  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 370 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, যার িমল 
স্টমাে সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 20,93,736-স্টি। স্টভৌগবলক পৃথ্ক িাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

কাউবি  স্টমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,708  5  
Allegany  3,558  1  
Broome  18,630  4  

Cattaraugus  5,723  1  
Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,957  1  
Chemung  7,772  3  
Chenango  3,504  1  
Clinton  4,837  1  
Columbia  4,065  0  
Cortland  3,927  1  
Delaware  2,385  0  
Dutchess  29,478  3  
Erie  89,603  8  
Essex  1,593  0  



 

 

Franklin  2,563  0  
Fulton  4,423  0  
Genesee  5,436  0  
Greene  3,403  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,191  1  
Jefferson  6,149  0  
Lewis  2,810  2  

Livingston  4,523  0  
Madison  4,564  0  
Monroe  69,035  23  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,727  30  
Niagara  20,045  4  
NYC  937,917  196  
Oneida  22,633  1  

Onondaga  38,960  6  
Ontario  7,408  2  
Orange  48,330  4  
Orleans  3,120  0  
Oswego  7,626  2  
Otsego  3,463  0  
Putnam  10,621  5  

Rensselaer  11,232  3  
Rockland  46,958  6  
Saratoga  15,379  3  

Schenectady  13,207  0  
Schoharie  1,692  0  
Schuyler  1,080  0  
Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,644  2  
Steuben  6,957  2  
Suffolk  201,139  27  
Sullivan  6,676  2  
Tioga  3,831  1  

Tompkins  4,350  1  



 

 

Ulster  13,915  3  
Warren  3,660  1  

Washington  3,162  0  
Wayne  5,783  0  

Westchester  129,706  14  
Wyoming  3,583  0  
Yates  1,179  0  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমর্ 9 জমর্র মিুৃয হমেমে, যার িমল স্টমাে মৃিুয সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 
42,905 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুযােী স্টভৌগবলক পৃথ্ক িাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযায়ী মৃিুে  
কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  
Cortland  1  
Erie  1  
Kings  1  

Manhattan  1  
Monroe  1  
Nassau  1  
Oneida  2  

Rensselaer  1  
  
  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গর্ ভযাকবসর্ প্রোমর্র সাইে সকল স্টযাগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখালা 
আমে, আমগ আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ ভযাকবসর্ প্রোমর্র জর্য িালু রমেমে। স্টযসি 
মার্ুষ স্টেমের পবরিাবলি একটি গর্ ভযাকবসর্ প্রোমর্র সাইমে অ্যাপমেিমমি স্টর্ওো পেন্দ কমরর্, 
িারা আবম বক স্টযাগয (Am I Eligible) অ্যামপ বগমে অ্থ্িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল 
কমর একটি অ্যাপমেিমমমির সমেসবূি বর্ধনারর্ করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে 
স্বাস্থয বিভাগ, িামমনবস, োক্তার িা হাসপািামল স্টযখামর্ ভযাকবসর্ আমে স্টসখামর্ স্টযাগামযাগ করমি 
পামরর্ অ্থ্িা িামের কাোকাবে ভযাকবসমর্র অ্যাপমেিমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov বভবজে 
করমি পামরর্।  
  
গিকাল, 32,488 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টোজ স্টপমেমে এিং 50,476 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুযােী ভযাকবসর্ পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌগবলক পৃথ্ক িাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

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


 

 

  
অন্তি একটি ভোকবসম্বর্র স্টডাজ স্টর্ওয়া 

িেবি  
সম্পেূন ভোকবসম্বর্র বসবরজ সহ 

মার্ুষ  

অঞ্চল  
সমবিগি  
স্টমাে  গি 24 ঘণ্টায় িৃবি  

সমবিগি  
স্টমাে  গি 24 ঘণ্টায় িৃবি  

Capital Region  657,753  1,198  600,856  2,268  
Central New York  521,669  940  478,516  1,911  
Finger Lakes  667,063  1,504  613,648  2,666  
Long Island  1,476,831  4,889  1,311,458  6,400  
Mid-Hudson  1,198,214  3,389  1,063,009  4,675  

Mohawk Valley  257,203  577  235,857  1,121  
New York City  5,187,130  16,949  4,566,149  24,948  
North Country  234,864  444  216,677  1,122  
Southern Tier  341,165  887  313,037  1,416  
Western New 

York  
721,291  1,711  643,590  3,949  

স্টেে জমুড়  11,263,183  32,488  10,042,797  50,476  
  
  
COVID-19 ভযাকবসর্ ট্র্যাকার েযাশমিােন  COVID-19 ভযাকবসর্ বিিরর্ সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State Department 
of Health) 24 ঘণ্টার মমধয ভযাকবসর্ প্রোর্ স্থার্গুবলর জর্য সকল COVID-19 ভযাকবসর্ 
প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িাধযিামূলক কমরমে; স্টেমের ভযাকবসর্ প্রোর্ প্রমিষ্টার সি স্টিমে 
হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স প্রবিিবলি করমি েযাশমিামেন  ভযাকবসর্ প্রোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমেে করা 
হে। বর্উ ইেকন  স্টেে ইবমউর্াইমজশর্ ইর্িমমনশর্ (New York State Immunization Information 
System, NYSIIS) এিং বসটিওোইে ইবমউর্াইমজশর্ স্টরবজবির (Citywide Immunization 
Registry, CIR) এর স্টথ্মক বর্উ ইেকন  স্টেে বেপােন মমি অ্ি স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য 
স্টিোমরল স্টথ্মক বরমপােন  করা িমথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, যা স্টিোমরল স্টথ্মক পবরিাবলি স্টোজগুবল 
এিং অ্র্যার্য স্টোেখামো পাথ্নকযগুবল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। েটুি সংখযাই উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা 
হমেমে।  
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