
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 24 জরু্ বর্উ ইয়ম্বকন র COVID-19 রাষ্ট্রীয় দমু্ব ন্াগ জরুবর অিস্থা শেষ করার 
শ াষণা কম্বরম্বের্  

  
শেটিোপী 7 বদম্বর্র গড় ইবিিাচকিা 0.36% --টার্া 26 বদম্বর্র জর্ে শরকর্ন  কম, টার্া 79 বদর্ 

ধম্বর হ্রাস শপম্বয়ম্বে  
  

গি 24  ণ্টায় টিকার 52,526-টি শর্াজ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  
  

গিকাল রাজেিোপী COVID-19 এ মারা বগম্বয়ম্বের্ 6 জর্ 
   

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  COVID-19 এর নিরুমে লডাই 
করার জর্য 7 মার্ন , 2020 তানরমে ঘ ানষত রাষ্ট্রীয় দমুেনাগ জরুনর অ্িস্থার অ্িসার্  টামি। 
COVID-19 এর নিরুমে নর্উ ইয়মকন র র্াটকীয় অ্গ্রগনতর পনরমেনিমত, টিকাকরমণর হামরর 
সাফমলযর সামে, এিং রাজযিযাপী হাসপাতামল ভনতন  এিং ইনতিার্কতা হ্রামসর কারমণ িৃহস্পনতিার, 
24 জমুর্র পমর জরুনর অ্িস্থার ঘময়াদ ঘেষ হমি।  
  
ঘফডামরল CDC গাইমডন্স কােনকর োকমি, োর মমযয টিকাহীর্ িযনিমদর জর্য মাস্ক পরা অ্ন্তভুন ি 
রময়মে, ঘসইসামে পািনলক ট্রার্নজমট সমস্ত আমরাহীমক এিং নকেু ঘসটিংমস সিাইমক মাস্ক পরমত হমি, 
ঘেমর্ স্বাস্থয ঘসিা, র্ানসনংমহাম, সংমোযর্াগার এিং গৃহহীর্ আশ্রয়মকন্দ্র। রাজয এিং স্থার্ীয় সরকার 
স্বাস্থয নিভাগগুনল এের্ও মাস্ক নিনয গুনল নর্নিত করমত সিম হমি এিং ঘসই ঘসটিংমস অ্র্যার্য 
স্বাস্থয সতকন তা ঘমমর্ র্লা কােনকর করমত পারমি।  
  
2020 সামলর মার্ন  মাস ঘেমক, রাজয সংস্থা, স্থার্ীয় সরকার, হাসপাতাল এিং িযিসা েনতষ্ঠার্গুমলা 
সামনয়কভামি আইর্ স্থনগত িা সংমোযমর্র পাোপানে অ্স্থায়ী নর্মদনের্া িযিহার কমর মহামারীর দ্রুত 
েনতনিয়ায় সহায়তা করার জর্য নর্িনাহী আমদমের মাযযমম নিনভন্ন যরমর্র পদমিপ গ্রহণ করা 
হময়মে। হাসপাতালগুনল স্থার্ এিং স্টানফং ঘোগ করমত সিম হময়নেল, সভাগুনল ভারু্ন য়ালভামি  টার 
জর্য অ্র্ুমমানদত নেল, এিং একটি পনরিনতন ত লযান্ডমস্কমপর সামে সামঞ্জসয করার জর্য নিনভন্ন 
সময়সীমা িাডামর্া হময়নেল।  
  
"নর্উ ইয়কন  সিমর্ময় োরাপ সংিমমণর হার ঘেমক ঘদমের সিননর্ম্ন সংিমমণর হার পেনন্ত র্মল ঘগমে, 
এিং এটি নর্উ ইয়কন িাসীমদর েমর্ষ্টার কারমণ োরা স্মাটন , ঐকযিে এিং এই পুমরা মহামারী জমুড 

https://www.governor.ny.gov/news/novel-coronavirus-briefing-governor-cuomo-declares-state-emergency-contain-spread-virus


 

 

তামদর ো করা দরকার তা কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এের্ আমরা COVID পরিতী নর্উ 
ইয়মকন র জর্য একটি র্তুর্ অ্যযায় নলেমত শুরু কমরনে - রাষ্ট্রীয় দমুেনাগ জরুনর অ্িস্থা ঘেষ হমে 
এিং আমরা আমামদর রাজযমক পুর্রায় ইমমনজং, পরু্নর্নমনাণ এিং র্িায়মর্র নদমক মমর্ানর্মিে করমত 
পানর। এর মামর্ এই র্য় ঘে COVID র্মল ঘগমে, আমামদর এের্ও আরও নর্উ ইয়কন িাসীমক টিকা 
নদমত হমি, নকন্তু আমরা আিার ট্রযামক নফমর আসনে এিং আরও একিার জীির্ োপর্ শুরু 
করনে।"  
  
আজমকর তেয সংমিমপ নর্মর্ তুমল যরা হমলা:  
  

• জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে এমর্ পরীক্ষার ফলাফল - 90,350  
• শমাট আক্রান্ত - 310  
• আক্রাম্বন্তর েিাাংে - 0.34%  
• 7-বদম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর হার - 0.36%  
• হাসপািাম্বল শরাগী ভবিন  - 474 (-12)  
• সদে ভবিন  হওয়া শরাগী - 64  
• আইবসইউম্বি শরাগী - 104 (-3)  
• ইনু্টম্বিের্সহ ইর্ম্বটর্বসভ শকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU) এ ভবিন র 

সাংখ্ো - 60 (-2)  
• শমাট বর্সচাজন  - 184,386 (+68)  
• মৃিুে - 6  
• শমাট মৃিুে - 42,942  
• শমাট প্রদার্ করা টিকার শর্াজ - 20,702,818  
• গি 24  ণ্টায় টিকার শমাট শর্াজ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে - 52,526  
• গি 7 বদম্বর্ প্রদার্ করা শমাট টিকার শর্াজ - 406,783  
• 18 এিাং িার শিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা অন্তি একটি 

টিকার শর্াজ শপম্বয়ম্বের্ - 68.6%  
• 18 এিাং িার শিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা সম্পূণন 

টিকার শর্াজ শপম্বয়ম্বের্ - 62.2%  
• 18 এিাং িার শিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা অন্তি একটি 

টিকার শর্াজ শপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 71.2%  
• 18 এিাং িার শিবে িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা সম্পূণন 

টিকার শর্াজ শপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 63.5%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা অন্তি একটি টিকার শর্াজ 

শপম্বয়ম্বের্ - 56.9%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা সম্পণূন টিকার বসবরজ শপম্বয়ম্বের্ 

- 51.2%  
• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা অন্তি একটি টিকার শর্াজ 

শপম্বয়ম্বের্ - 59.1%  



 

 

• সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর েিকরা পবরমাণ ্ারা সম্পণূন টিকার বসবরজ শপম্বয়ম্বের্ 
(CDC) - 52.3%  

  
গত নতর্ নদমর্ নরমপাটন  করা েনতটি অ্ঞ্চমলর পরীিায় আিামন্তর ফলাফমলর 7-নদমর্র গড েতাংে 
নর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
রবিিার, 20 জরু্, 

2021  
শসামিার, 21 জরু্, 

2021  
মঙ্গলিার, 22 জরু্, 

2021  
Capital Region  0.42%  0.40%  0.44%  
Central New 

York  
0.40%  0.49%  0.49%  

Finger Lakes  0.46%  0.46%  0.48%  
Long Island  0.41%  0.40%  0.38%  
Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.33%  

Mohawk Valley  0.37%  0.33%  0.28%  
New York City  0.36%  0.35%  0.35%  
North Country  0.58%  0.52%  0.58%  
Southern Tier  0.42%  0.40%  0.40%  
Western New 

York  
0.27%  0.27%  0.25%  

রাজে জমু্বড়  0.37%  0.36%  0.36%  
  
গত নতর্ নদমর্ নরমপাটন  করা নর্উ ইয়কন  েহমরর েনতটি ঘিামরার পরীিায় ইনতিার্ক ফলাফমলর 7-
নদমর্র গড েতাংে নর্ম্নরূপ:  
  

NYC-র 
শিাম্বরা  

রবিিার, 20 জরু্, 
2021  

শসামিার, 21 জরু্, 
2021  

মঙ্গলিার, 22 জরু্, 
2021  

Bronx  0.40%  0.38%  0.38%  
Kings  0.32%  0.31%  0.31%  

New York  0.29%  0.28%  0.28%  
Queens  0.37%  0.34%  0.35%  
Richmond  0.60%  0.61%  0.63%  

  
গতকাল নর্উ ইয়কন  ঘস্টমট COVID-19 এ 310 জর্ নর্উ ইয়কন িাসী আিান্ত হময়মে, োর ফমল 
ঘমাট সংেযা এমস দাাঁনডময়মে 20,95,233-ঘত। ঘভৌগনলক ঘেকডাউর্ নর্ম্নরূপ: 
  



 

 

কাউবন্ট  শমাট আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  
Albany  24,722  3  
Allegany  3,561  0  
Broome  18,641  3  

Cattaraugus  5,723  0  
Cayuga  6,338  0  

Chautauqua  8,959  0  
Chemung  7,776  0  
Chenango  3,507  2  
Clinton  4,839  0  
Columbia  4,068  0  
Cortland  3,931  1  
Delaware  2,388  2  
Dutchess  29,493  2  
Erie  89,620  3  
Essex  1,593  0  
Franklin  2,563  0  
Fulton  4,425  1  
Genesee  5,439  0  
Greene  3,405  0  
Hamilton  315  2  
Herkimer  5,196  0  
Jefferson  6,159  2  
Lewis  2,811  0  

Livingston  4,527  2  
Madison  4,567  1  
Monroe  69,090  11  

Montgomery  4,254  0  
Nassau  183,825  16  
Niagara  20,051  1  
NYC  938,747  178  
Oneida  22,644  0  

Onondaga  38,998  8  
Ontario  7,410  2  
Orange  48,365  5  



 

 

Orleans  3,121  0  
Oswego  7,633  1  
Otsego  3,465  1  
Putnam  10,623  0  

Rensselaer  11,242  3  
Rockland  46,986  5  
Saratoga  15,398  2  

Schenectady  13,213  3  
Schoharie  1,694  0  
Schuyler  1,081  0  
Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,654  3  
Steuben  6,961  1  
Suffolk  201,261  24  
Sullivan  6,686  2  
Tioga  3,838  1  

Tompkins  4,353  1  
Ulster  13,918  1  
Warren  3,668  1  

Washington  3,165  1  
Wayne  5,791  4  

Westchester  129,757  11  
Wyoming  3,585  0  
Yates  1,179  0  

  
গতকাল COVID-19 এর কারমণ 6 জমর্র মতুৃয হময়মে, োর ফমল ঘমাট মৃতুয সংেযা এমস দাাঁনডময়মে 
42,942 জমর্। িসিামসর কাউনি অ্র্ুোয়ী ঘভৌগনলক নিেদ িযােযা নর্ম্নরূপ:  
  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  
Erie  1  

Monroe  1  
Rockland  1  
Seneca  1  
Steuben  1  

Westchester  1  



 

 

  
নর্উ ইয়কন  ঘস্টমটর সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইট সকল ঘোগয নর্উ ইয়কন িাসীমদর জর্য ঘোলা আমগ 
আসমল আমগ পামির্ নভনিমত ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর। ঘেসি মার্ুষ ঘস্টমটর পনরর্ানলত একটি গণ 
টিকাদার্ সাইমট অ্যাপময়িমমি ঘর্ওয়া পেন্দ কমরর্, তারা আনম নক ঘোগয (Am I Eligible) 
অ্যামপ নগময় অ্েিা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়িমমমির সময়সূনর্ 
নর্যনারণ করমত পারমির্। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নিভাগ, ফামমননস, ডািার িা 
হাসপাতামল ঘেোমর্ টিকা উপলভয আমে ঘসোমর্ ঘোগামোগ করমত পামরর্, অ্েিা তামদর কাোকানে 
টিকার অ্যাপময়িমমমির তেয েুাঁজমত vaccines.gov এ ঘেমত পামরর্।  
  
গতকাল, 23,674 জর্ নর্উ ইয়কন িাসী তামদর েেম ভযাকনসর্ ঘডাজ ঘপময়মে এিং 32,174 জর্ 
তামদর ভযাকনসর্ নসনরজ সম্পন্ন কমরমে। অ্ঞ্চল অ্র্ুোয়ী টিকা পাওয়া নর্উ ইয়কন িাসীমদর 
ঘভৌমগানলক ঘেকডাউর্ নর্ম্নরূপ:  
  

  
অন্তি একটি টিকার শর্াজ 

শর্ওয়া িেবি    
সম্পণূন টিকার বসবরজ 

সহ মার্ুষ  
  

অঞ্চল  সমবিগি শমাট  
গি 24  ণ্টায় 

িৃবি  
সমবিগি শমাট  

গি 24 
 ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  661610  889  608123  1397  
Central New 

York  
524373  663  483405  903  

Finger Lakes  671199  877  620976  1420  
Long Island  1494063  3482  1339880  6000  
Mid-Hudson  1209337  2653  1081267  3971  
Mohawk 
Valley  

258795  377  238482  415  

New York 
City  

5244937  12781  4642820  14785  

North Country  236127  311  219732  588  
Southern Tier  343447  548  316779  626  
Western New 

York  
725844  1093  653163  2069  

রাজয জমুড  11369732  23674  10204627  32174  
  
COVID-19 টিকা ট্রযাকার ডযােমিাডন  COVID-19 টিকা নিতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন িাসীমদর 
হালর্াগাদ েদামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়কন  ঘস্টট স্বাস্থয নিভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা েদামর্র তেয নরমপাটন  করা িাযযতামূলক 
কমর টিকাকরণ ঘফনসনলটিগুনলর জর্য; ঘস্টমটর টিকাদার্ েমর্ষ্টার সি ঘর্ময় হালর্াগাদকৃত ঘমনট্রক্স 

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


 

 

েনতফনলত করমত ডযােমিামডন  টিকাদামর্র তেয েনতনদর্ আপমডট করা হয়। নর্উ ইয়কন  ঘস্টট 
ইনমউর্াইমজের্ ইর্ফমমনের্ (New York State Immunization Information System, NYSIIS) 
এিং নসটিওয়াইড ইনমউর্াইমজের্ ঘরনজনির (Citywide Immunization Registry, CIR) এর ঘেমক 
নর্উ ইয়কন  ঘস্টট নডপাটন মমি অ্ফ ঘহলমের - নরমপাটন  করা তেয ঘফডামরলগতভামি নরমপাটন  করা 
তেযর ঘেমক নকেুটা নভন্ন, ো ঘফডামরলভামি পনরর্ানলত ঘডাজগুনল এিং অ্র্যার্য ঘোটোমটা 
পােনকযগুনল অ্ন্তভুন ি কমর। দটুি সংেযাই উপমরর নরনলমজ অ্ন্তভুন ি করা হময়মে।  
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