
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
স্টেটিোপী 7 বেম্বর্র গড় ইবিিাচকিা 0.37% --টার্া 24 বেম্বর্র যর্ে স্টরকর্ন  কম, টার্া 77 

বের্ ধম্বর হ্রাস স্টপম্বয়ম্বে  
  

রাযেিোপী টিকাোম্বর্র হার 71% - 31,101 টিকার স্টর্ায গি 24 ঘন্টায় প্রোর্ করা হয়  
  

গিকাল রাযেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 10 যর্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19এর বিরুমে লড়াইমে স্টেমের অ্গ্রগবি সম্পমকন  বর্উ 
ইেকন িাসীমের হালর্াগােকৃি িথ্য প্রোর্ কমরমের্।  
  
"বিমের সমিনাচ্চ ইবিিাচকিার হার স্টথ্মক শুরু কমর স্টেমের সিনবর্ম্ন ইবিিাচকিার হার পর্নন্ত, বর্উ 
ইেকন িাসীরা িামের সম্প্রোেমক বর্রাপে রাখমি এিং মহামারী জমুড় এমক অ্পমরর পামে োাঁড়ামর্ার 
জর্য বর্রলসভামি কাজ কমরমের্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "পুর্রাে স্টখালার সামথ্ সামথ্, বর্উ 
ইেকন িাসীমের বর্মজমের জর্য গবিনি হওো উবচি এিং আমামের সুন্দর রাষ্ট্র র্া বকেু প্রোর্ কমর 
িা উপমভাগ কমর আিার জীির্ র্াপর্ শুরু করা উবচি। আপবর্ র্বে ইবিমমযয র্া বর্মে থ্ামকর্, 
িাহমল আপর্ার টিকা বর্র্ র্ামি আপবর্ বর্ববনযাে জীির্ র্াপর্ করমি পামরর্ এিং আপর্ার 
বপ্রেজর্মের সামথ্ অ্মূলয স্মৃবি তিবর করমি এবগমে স্টর্মি পামরর্।"  
  
আজমকর িথ্য সংমেমপ বর্মচ িুমল যরা হমলা:  
  
·   স্টে পরীক্ষার ফলাফলগুবল বরম্বপাটন  করা হম্বয়ম্বে - 58,372  
·   স্টমাট আক্রান্ত - 251  
·   আক্রাম্বন্তর েিাাংে - 0.43%  
·   7-বেম্বর্র গড় েিাাংে ইবিিাচক - 0.37%  
·   হাসপািাম্বল ভবিন  স্টরাগী - 485 (-6)  
·   র্িুর্ ভবিন  হওয়া স্টরাগী - 45  
·   ICU-স্টি স্টরাগী - 114 (-4) 
·   ইর্টিউম্বিের্ সহ ICU-স্টি স্টরাগী - 62 (-10)  



 

 

·   স্টমাট বর্সচাযন  - 184,264 (+52)  
·   মৃিুে - 10  
·   স্টমাট মৃিুে - 42,928  
·   স্টমাট টিকার স্টর্ায প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 20,605,726  
·   গি 24 ঘণ্টায় স্টমাট টিকার স্টর্ায স্টেওয়া হম্বয়ম্বে - 31,101  
·   গি 7 বের্ ধম্বর স্টমাট টিকার স্টর্ায স্টেওয়া হম্বয়ম্বে - 506,571  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা অন্তি একটি টিকার 
স্টর্ায স্টপম্বয়ম্বের্ - 68.4%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার স্টর্ায 
স্টপম্বয়ম্বের্ - 61.9%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা অন্তি একটি টিকার 
স্টর্ায স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 71.0%  
·   18 এিাং িার স্টিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকা স্টর্ায 
স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 63.2%  
·   অন্তি একটি টিকার স্টর্ায সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েিাাংে - 56.7%  
·   সম্পণূন টিকার বসবরয সহ সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীর েিাাংে - 50.9%  
·   সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা অন্তি একটি টিকার স্টর্ায স্টপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 58.9%  
· সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের েিকরা পবরমাণ োরা সম্পণূন টিকার বসবরয স্টপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 
52.0%  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা প্রবিটি অ্ঞ্চমলর পরীোে আক্রামন্তর ফলাফমলর 7-বেমর্র গড় েিাংে 
বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 18 
যরু্, 2021  

েবর্িার, 19 
যরু্, 2021  

স্টসামিার, 20 
যরু্, 2021  

Capital 
Region  

0.44%  0.44%  0.42%  

Central 
New York  

0.51%  0.47%  0.40%  

Finger 
Lakes  

0.59%  0.54%  0.46%  

Long Island  0.42%  0.41%  0.41%  
Mid-Hudson  0.35%  0.33%  0.33%  
Mohawk 
Valley  

0.42%  0.40%  0.37%  



 

 

New York 
City  

0.36%  0.36%  0.36%  

North 
Country  

0.66%  0.67%  0.58%  

Southern 
Tier  

0.42%  0.41%  0.42%  

Western 
New York  

0.28%  0.27%  0.27%  

রাযে যমু্বড়  0.39%  0.38%  0.37%  
  
  
গি বির্ বেমর্ বরমপােন  করা বর্উ ইেকন  েহমরর প্রবিটি স্টিামরার পরীোে ইবিিাচক ফলাফমলর 7-
বেমর্র গড় েিাংে বর্ম্নরূপ:  
  

NYC-র 
স্টিাম্বরা  

শুক্রিার, 
18 যরু্, 
2021  

েবর্িার, 
19 যরু্, 
2021  

স্টসামিার, 
20 যরু্, 
2021  

Bronx  0.43%  0.44%  0.40%  
Kings  0.30%  0.32%  0.32%  

New York  0.31%  0.30%  0.29%  
Queens  0.38%  0.36%  0.37%  
Richmond  0.52%  0.56%  0.60%  
  
  
গিকাল বর্উ ইেকন  স্টেমে COVID-19 এ 251 জর্ বর্উ ইেকন িাসী আক্রান্ত হমেমে, র্ার ফমল 
স্টমাে সংখযা এমস োাঁবড়মেমে 20,94,663-স্টি। স্টভৌগবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ: 
  

কাউবন্ট  স্টমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,718  2  
Allegany  3,559  0  
Broome  18,637  1  

Cattaraugus  5,723  0  
Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,959  1  
Chemung  7,776  2  



 

 

Chenango  3,504  0  
Clinton  4,839  0  
Columbia  4,068  0  
Cortland  3,929  0  
Delaware  2,386  1  
Dutchess  29,488  3  
Erie  89,614  7  
Essex  1,593  0  
Franklin  2,563  0  
Fulton  4,424  1  
Genesee  5,438  1  
Greene  3,405  0  
Hamilton  313  0  
Herkimer  5,196  2  
Jefferson  6,156  1  
Lewis  2,811  0  

Livingston  4,524  0  
Madison  4,565  0  
Monroe  69,069  6  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,787  19  
Niagara  20,048  1  
NYC  938,436  142  
Oneida  22,641  2  

Onondaga  38,980  4  
Ontario  7,408  0  
Orange  48,354  9  
Orleans  3,121  0  
Oswego  7,627  0  
Otsego  3,464  0  
Putnam  10,622  0  

Rensselaer  11,239  1  
Rockland  46,969  0  



 

 

Saratoga  15,393  2  
Schenectady  13,209  1  
Schoharie  1,694  1  
Schuyler  1,080  0  
Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,649  0  
Steuben  6,960  0  
Suffolk  201,219  26  
Sullivan  6,683  2  
Tioga  3,836  2  

Tompkins  4,351  1  
Ulster  13,916  0  
Warren  3,667  2  

Washington  3,164  1  
Wayne  5,786  1  

Westchester  129,737  6  
Wyoming  3,584  0  
Yates  1,179  0  

  
  
গিকাল COVID-19 এর কারমে 10 জমর্র মৃিুয হমেমে, র্ার ফমল স্টমাে মৃিুয সংখযা এমস 
োাঁবড়মেমে 42,928 জমর্। িসিামসর কাউবি অ্র্ুর্ােী স্টভৌগবলক বিেে িযাখযা বর্ম্নরূপ:  
  
িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুোয়ী মৃিুে  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Kings  4  

Manhattan  1  
Nassau  1  
Putnam  1  
Queens  1  
Suffolk  1  
Wayne  1  

  



 

 

বর্উ ইেকন  স্টেমের সমস্ত গে টিকাকরে সাইে সকল স্টর্াগয বর্উ ইেকন িাসীমের জর্য স্টখালা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ বভবিমি ওোক-ইর্ টিকাকরমের। স্টর্সি মার্ুষ স্টেমের পবরচাবলি একটি গে 
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 
বর্যনারে করমি পারমির্। মার্ুষ অ্যাপমেিমমমির জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফামমনবস, ডাক্তার িা 
হাসপািামল স্টর্খামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখামর্ স্টর্াগামর্াগ করমি পামরর্, অ্থ্িা িামের কাোকাবে 
টিকার অ্যাপমেিমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov এ স্টর্মি পামরর্।  
  
গিকাল, 12,168 জর্ বর্উ ইেকন িাসী িামের প্রথ্ম ভযাকবসর্ স্টডাজ স্টপমেমে এিং 21,640 জর্ 
িামের ভযাকবসর্ বসবরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুর্ােী টিকা পাওো বর্উ ইেকন িাসীমের 
স্টভৌমগাবলক স্টেকডাউর্ বর্ম্নরূপ:  
  

  অন্তি একটি টিকার স্টর্ায স্টর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরয সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
সমবিগি  
স্টমাট  গি 24 ঘণ্টায় িৃবি  

সমবিগি  
স্টমাট  গি 24 ঘণ্টায় িৃবি  

Capital Region  659,900  400  605,515  825  
Central New York  523,205  329  481,781  671  
Finger Lakes  669,546  491  618,521  1,026  
Long Island  1,487,049  1,668  1,329,322  3,536  
Mid-Hudson  1,204,410  1,098  1,074,633  2,247  

Mohawk Valley  258,097  161  237,622  412  
New York City  5,220,251  7,352  4,614,596  10,963  
North Country  235,566  113  218,695  339  
Southern Tier  342,513  227  315,639  431  

Western New York  723,996  329  649,787  1,190  
রাজয জমুড়  11,324,533  12,168  10,146,111  21,640  

  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযােমিাডন  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 মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র িথ্য বরমপােন  করা 
িাযযিামূলক কমর টিকাকরে স্টফবসবলটিগুবলর জর্য; স্টেমের টিকাোর্ প্রমচষ্টার সি স্টচমে 
হালর্াগােকৃি স্টমবট্র্ক্স প্রবিফবলি করমি ডযােমিামডন  টিকাোমর্র িথ্য প্রবিবের্ আপমডে করা হে। 
বর্উ ইেকন  স্টেে ইবমউর্াইমজের্ ইর্ফমমনের্ (New York State Immunization Information 
System, NYSIIS) এিং বসটিওোইড ইবমউর্াইমজের্ স্টরবজবির (Citywide Immunization 
Registry, CIR) এর স্টথ্মক বর্উ ইেকন  স্টেে বডপােন মমি অ্ফ স্টহলমথ্র - বরমপােন  করা িথ্য 
স্টফডামরলগিভামি বরমপােন  করা িথ্যর স্টথ্মক বকেুো বভন্ন, র্া স্টফডামরলভামি পবরচাবলি স্টডাজগুবল 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

এিং অ্র্যার্য স্টোেখামো পাথ্নকযগুবল অ্ন্তভুন ক্ত কমর। েটুি সংখযাই উপমরর বরবলমজ অ্ন্তভুন ক্ত করা 
হমেমে।  

  
###  

  

 
আমরা সংিাে পাওো র্ামি এখামর্ www.governor.ny.gov 

বর্উ ইেকন  স্টেে | এবক্সবকউটিভ স্টচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d58d5822-8a16611d-d58fa117-000babda0031-5ead4c47c34f258e&q=1&e=cdfabca7-47e4-4b50-a7f4-4b922d3c9490&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES937B4CBCD4912221852586FB0055FC4E00000000000000000000000000000000

