
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে COVID-19 মহামারী শুরু হওযার পর প্রথমিাম্বরর মম্ব া 
রাজ্েিোপী ইব িাচক া 30% এর বর্ম্বচ ঘর্ম্বম ঘগম্বে  

  
ঘেটিোপী 7 বিম্বর্র গড় ইব িাচক া 0.38% --টার্া 23 বিম্বর্র জ্র্ে ঘরকর্ন  কম, টার্া 76 বির্ 

ধম্বর হ্রাস ঘপম্বযম্বে  
  

গ  24  ণ্টায 60,498 টিকার ঘর্াজ্ ঘিওযা হম্বযম্বে-- টিকাকরম্বণর হার 70.9%  
  

22 ঘসম্বেেম্বরর পর এই প্রথম হাসপা াম্বল ভব ন  500 এর বর্ম্বচ ঘর্ম্বম এম্বসম্বে।  
  

গ কাল রাজ্েিোপী COVID-19 এ ৪ জ্র্ মারা বগম্বযম্বের্ —28 ঘসম্বেেম্বরর পর সিনবর্ম্ন  
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"বর্উ ইেকন িাসীরা ভাইরাসটিমক পরাবজি কমর একটি অ্বিশ্বাসয কাজ কমরমে এিং িামের েঢৃ় 
সংকমের কলযামে, আমরা স্বাভাবিক অ্িস্থাে বিমর আসমি সক্ষম হমেবে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "যাইমহাক, স্টকার্ ভুল করমির্ র্া, আমরা এখর্ও বিপমের িাইমর স্টর্ই এিং আমরা স্টয 
অ্গ্রগবি কমরবে িা রক্ষা করার জর্য, আমামের অ্িশ্যই এটি এবগমে বর্মি হমি। হামির প্রবিটি শ্ে 
আমামের COVID স্টক বিরিমর পরাবজি করার এক ধাপ কাোকাবে বর্মে আমস এিং এই কারমেই 
প্রমিযমকর টিকা স্টর্ওো এি গুরুত্বপূেন। আর স্টকার্ অ্জহুাি স্টর্ই, িাই আপবর্ যবে এখর্ও আপর্ার 
শ্ে র্া পার্ িমি েো কমর োবেত্বশ্ীল কাজটি করুর্ এিং আজ আপর্ারটি পার্।"  
  
আজমকর িথ্য সংমক্ষমপ বর্মি িুমল ধরা হমলা:  

• জ্ার্াম্বর্া হম্বযম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল - 88,294  
• ঘমাট আক্রান্ত - 258  
• আক্রাম্বন্তর ে াাংে - 0.29%  
• 7 বিম্বর্র গড় আক্রাম্বন্তর ে াাংে - 0.39%  
• ঘরাগী হাসপা াম্বল ভব ন  - 491 (-41)  
• সিে ভব ন  হওযা ঘরাগী - 51  
• ICU-ঘ  ভব ন  ঘরাগী - 118 (-8)  



 

 

• ইনু্টম্বিের্সহ ICU-ঘ  ভব ন র সাংখ্ো - 72 (-1)  
• ঘমাট বর্সচাজ্ন  - 184,212 (+83)  
• মৃ ুে - 4  
• ঘমাট মৃ ুে - 42,918  
• ঘমাট প্রিার্ করা টিকার ঘর্াজ্ - 20,574,625  
• গ  24  ণ্টায টিকার ঘমাট ঘর্াজ্ প্রিার্ করা হম্বযম্বে - 60,498  
• গ  7 বিম্বর্ প্রিার্ করা ঘমাট টিকার ঘর্াজ্ - 512,754  
• 18 এিাং  ার ঘিবে িযসী বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অন্ত  একটি টিকার 
ঘর্াজ্ ঘপম্বযম্বের্ - 68.3%  

• 18 এিাং  ার ঘিবে িযসী বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পূণন টিকার ঘর্াজ্ 
ঘপম্বযম্বের্ - 61.8%  

• 18 এিাং  ার ঘিবে িযসী বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অন্ত  একটি টিকার 
ঘর্াজ্ ঘপম্বযম্বের্ (CDC) - 70.9%  

• 18 এিাং  ার ঘিবে িযসী বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পূণন টিকা ঘর্াজ্ 
ঘপম্বযম্বের্ (CDC)- 63.0%  

• সকল বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অন্ত  একটি টিকার ঘর্াজ্ ঘপম্বযম্বের্ - 
56.6%  

• সকল বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরজ্ ঘপম্বযম্বের্ - 
50.8%  

• সকল বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা অন্ত  একটি টিকার ঘর্াজ্ ঘপম্বযম্বের্ 
(CDC) - 58.8%  

• সকল বর্উ ইযকন িাসীম্বির ে করা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরজ্ ঘপম্বযম্বের্ (CDC) 
- 51.8%  

  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর পরীক্ষাে আক্রামের িলািমলর 7-বেমর্র গড় শ্িাংশ্ 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 17 জ্রু্, 

2021  
শুক্রিার, 18 জ্রু্, 

2021  
েবর্িার, 19 জ্রু্, 

2021  
Capital Region  0.36%  0.44%  0.44%  
Central New 

York  
0.54%  0.51%  0.47%  

Finger Lakes  0.58%  0.59%  0.54%  
Long Island  0.43%  0.42%  0.41%  
Mid-Hudson  0.34%  0.35%  0.33%  

Mohawk Valley  0.42%  0.42%  0.40%  
New York City  0.36%  0.36%  0.36%  



 

 

North Country  0.60%  0.66%  0.67%  
Southern Tier  0.44%  0.42%  0.41%  
Western New 

York  
0.31%  0.28%  0.27%  

রাজ্ে জ্মু্বড়  0.39%  0.39%  0.38%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  শ্হমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীক্ষাে ইবিিািক িলািমলর 7-
বেমর্র গড় শ্িাংশ্ বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-র 
ঘিাম্বরা  

মঙ্গলিার, 17 জ্রু্, 
2021  

শুক্রিার, 18 জ্রু্, 
2021  

েবর্িার, 19 জ্রু্, 
2021  

Bronx  0.44%  0.43%  0.44%  
Kings  0.32%  0.30%  0.32%  

New York  0.31%  0.31%  0.30%  
Queens  0.34%  0.38%  0.36%  
Richmond  0.51%  0.52%  0.56%  

  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 258 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রাে হমেমে, যার িমল 
স্টমাে সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 2,094,412-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  ঘমাট আক্রান্ত  র্ ুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,716  4  
Allegany  3,559  0  
Broome  18,636  3  

Cattaraugus  5,723  0  
Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,958  0  
Chemung  7,774  0  
Chenango  3,504  0  
Clinton  4,839  1  
Columbia  4,068  0  
Cortland  3,929  0  
Delaware  2,385  0  
Dutchess  29,485  2  
Erie  89,607  3  



 

 

Essex  1,593  0  
Franklin  2,563  0  
Fulton  4,423  0  
Genesee  5,437  0  
Greene  3,405  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,194  1  
Jefferson  6,155  0  
Lewis  2,811  0  

Livingston  4,524  0  
Madison  4,565  0  
Monroe  69,063  9  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,768  15  
Niagara  20,047  2  
NYC  938,294  150  
Oneida  22,639  2  

Onondaga  38,976  6  
Ontario  7,408  0  
Orange  48,345  8  
Orleans  3,121  0  
Oswego  7,627  0  
Otsego  3,464  1  
Putnam  10,622  0  

Rensselaer  11,238  3  
Rockland  46,969  4  
Saratoga  15,391  2  

Schenectady  13,208  1  
Schoharie  1,693  0  
Schuyler  1,080  0  
Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,649  3  
Steuben  6,960  3  
Suffolk  201,193  25  
Sullivan  6,681  2  



 

 

Tioga  3,834  0  
Tompkins  4,350  0  
Ulster  13,916  0  
Warren  3,665  4  

Washington  3,163  1  
Wayne  5,785  0  

Westchester  129,731  3  
Wyoming  3,584  0  
Yates  1,179  0  

  
গিকাল COVID-19 এর কারমে 4 জমর্র মিুৃয হমেমে, যার িমল স্টমাে মৃিুয সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 
42,918 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুযােী স্টভৌগবলক বিশ্ে িযাখযা বর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্ ুর্ মৃ ুে  
Bronx  1  

Manhattan  1  
Monroe  1  
Nassau  1  

  
বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গে টিকাকরে সাইে সকল স্টযাগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরমের। স্টযসি মার্ুষ স্টেমের পবরিাবলি একটি গে 
টিকাোর্ 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 সমেসূবি 
বর্ধনারে করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, িামমনবস, ডাক্তার িা 
হাসপািামল স্টযখামর্ টিকা উপলভয আমে স্টসখামর্ স্টযাগামযাগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov এ স্টযমি পামরর্।  
  
গিকাল, 23,768 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টডাজ স্টপমেমে এিং 39,896 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুযােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌমগাবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্ত  একটি টিকার 
ঘর্াজ্ ঘর্ওযা িেবি  

  
সম্পণূন টিকার বসবরজ্ 

সহ মার্ুষ  
  

অঞ্চল  সমবিগ  ঘমাট  
গ  24 

 ণ্টায িৃবি  
সমবিগ  ঘমাট  

গ  24 
 ণ্টায িৃবি  

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


 

 

Capital 
Region  659,500  749  604,690  1,773  

Central New 
York  522,876  710  481,110  1,384  

Finger Lakes  669,055  963  617,495  1,864  
Long Island  1,485,381  3,278  1,325,786  6,361  
Mid-Hudson  1,203,312  2,233  1,072,386  4,073  
Mohawk 
Valley  257,936  364  237,210  717  

New York 
City  5,212,899  13,569  4,603,633  19,478  

North Country  235,453  231  218,356  821  
Southern Tier  342,286  610  315,208  990  
Western New 

York  723,667  1,061  648,597  2,435  
রাজয জমুড়  11,312,365  23,768  10,124,471  39,896  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশ্মিাডন  COVID-19 টিকা বিিরে সম্পমকন  বর্উ ইেকন িাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। বর্উ ইেকন  স্টেে স্বাস্থয বিভাগ (New York State Department 
of Health) 24 ঘণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা িাধযিামূলক 
কমর টিকাকরে স্টিবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমিষ্টার সি স্টিমে হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স 
প্রবিিবলি করমি ডযাশ্মিামডন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমডে করা হে। বর্উ ইেকন  স্টেে 
ইবমউর্াইমজশ্র্ ইর্িমমনশ্র্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এিং বসটিওোইড ইবমউর্াইমজশ্র্ স্টরবজবির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর স্টথ্মক 
বর্উ ইেকন  স্টেে বডপােন মমি অ্ি স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য স্টিডামরলগিভামি বরমপােন  করা 
িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, যা স্টিডামরলভামি পবরিাবলি স্টডাজগুবল এিং অ্র্যার্য স্টোেখামো 
পাথ্নকযগুবল অ্েভুন ক্ত কমর। েটুি সংখযাই উপমরর বরবলমজ অ্েভুন ক্ত করা হমেমে।  

  
###  
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