
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/26/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

গভর্ নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে মহামাবর শুু হওয়ার পর ঘেম্বক ঘকাবভড-19 এর 

কারম্বণ ঘেটজুম্ব়ে হাসপাতাম্বল ভবতনর হার এখর্ সিম্বেম্বয় কম  

  

371 জর্ হাসপাতাম্বল আম্বের্ সম্পূণ ন ঘেম্বট—আম্বগর ঘরকডন-5 ঘসম্বেের,  
2020 তাবরম্বখ কম বেল 410 জর্  

  

ICU-ঘত 100-এরও কম ঘরাগী রম্বয়ম্বের্, 50  জম্বর্রও কম ঘরাগীম্বক ঘেটবভবিক 

ইর্টটউম্বিট করা হম্বয়ম্বে  

  

গত 24  ণ্টায় 117,760টট ভোকবসম্বর্র ঘডাজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  

   

গতকাল ঘেম্বট ঘকাবভড-19 এ 5টট মৃতযে হম্বয়ম্বে  

      

ক োভিড-19-এর ভিরুদ্ধে লডোই প্রসদ্ধে গির্ নর অ্যোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইয় নিোসীদ্ধ  

আপদ্ধডট  দ্ধরদ্ধের্।  
   

“অ্িদ্ধেদ্ধে আমরো ক োভিড-19 ক  ভপেদ্ধর্ কেদ্ধল আসদ্ধে কপদ্ধরভে, এিং প্রভেভির্ আরও কিভে 

সংখ্য  ভর্উইয় নিোসী িযো ভসর্ ভর্দ্ধের্ এিং আক্রোদ্ধের সংখ্যোও  মদ্ধে,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

কুওম্বমা। “িযো ভসর্ই িভিেযদ্ধে এভগদ্ধয় যোওয়োর চোভি োঠি এিং কয সি ভর্উইয় নিোসী এখ্র্ও 

িযো ভসর্ কর্র্ভর্ েোাঁদ্ধির জর্য আমরো ভিদ্ধেে ইর্দ্ধসভিদ্ধির িযিস্থো  দ্ধরভে। িযো ভসর্ ভর্দ্ধল 

আপর্োর পভরিোর, িনু্ধিোন্ধি এিং সমোজ সুরভিে থো দ্ধি, েোই যভি এখ্র্ও ঠট ো ভর্দ্ধয় র্ো 

থোদ্ধ র্, েোহদ্ধল অ্র্ুগ্রহ  দ্ধর আজই ভর্ভিনষ্ট সোইদ্ধট ওয়ো -ইর্  রুর্ িো অ্যোপদ্ধয়র্দ্ধমি িু  

 রুর্।”  
 

আজদ্ধ র কডটো সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধচ কিওয়ো থো ল:  

   

• পরীক্ষার ফল বরম্বপাটন করা হম্বয়ম্বে- 97,020  

• ঘমাট পজজটটভ - 385  

• পজজটটম্বভর েতাাংম্বের হার - 0.40%  

• 7 বেম্বর্র গ়ে পজজটটভ েতাাংম্বের হার - 0.36%  

• হাসপাতাম্বল ঘরাগী ভবতন হম্বয়ম্বের্ - 371 (-44)  

• ঘেসি ঘরাগী র্তযর্ ভবতন হম্বয়ম্বের্ - 46  

• ICU-ঘত োকা ঘরাগী- 92 (-2)  



• ICU-এর সম্বে ইর্টটউম্বিেম্বর্ োকা ঘরাগী- 45 (-6)  

• ঘমাট ো়ো ঘপম্বয়ম্বের্ - 184,613 (83)  

• মৃতযে - 5  

• ঘমাট মৃতযে- 42,957  

• ঘমাট ভোকবসম্বর্র ঘডাজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে- 20,945,467  

• গত 24  ণ্টায় ঘমাট ভোকবসম্বর্র ঘডাজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে - 117,760  

• গত 7 বেম্বর্ ঘমাট ভোকবসম্বর্র ঘডাজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে - 431,340  

• 18 িা তার ঘেম্বক ঘিবে িয়সী বর্উইয়কনিাসী োরা ভোকবসম্বর্র অন্তত 

একটা ঘডাজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 69.0%  

• 18 িা তার ঘেম্বক ঘিবে িয়সী বর্উইয়কনিাসী োরা সম্পূণ ন ভোকবসম্বর্র 

ঘডাজ ঘপম্বয়ম্বের্ - 63.1%  

• 18 িা তার ঘিবে িয়সী বর্উইয়কনিাসী োরা অন্তত ভোকবসম্বর্র একটা 

ঘডাজ ঘপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 71.6%  

• 18 িা তার ঘেম্বক ঘিবে িয়সী বর্উইয়কন িাসী োরা সম্পূণ ন ভোকবসম্বর্র 

ঘডাজ ঘপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 64.1%  

•  অন্তত পম্বক্ষ ভোকবসম্বর্র একটট ঘডাজ ঘর্ওয়া বর্উইয়ম্বকনর িাবসন্দাম্বের 

েতকরা হার - 57.3%  

• সম্পূণ ন ভোকবসম্বর্র বসবরস ঘর্ওয়া বর্উ ইয়ম্বকনর িাবসন্দাম্বের েতকরা হার 

- 52.1%  

• অন্তত একটট  ভোকবসম্বর্র ঘডাজ পাওয়া বর্উইয়কনিাসীর েতাাংম্বের হার 

(CDC) - 59.4%  

• সম্পূণ ন ভোকবসম্বর্র ঘডাজ পাওয়া বর্উইয়কনিাসীর েতাাংম্বের হার (CDC) - 

52.8%  
   

প্রভে এলো োয় গে 7 ভিদ্ধর্ পজজঠটি েলোেদ্ধলর েেোংদ্ধের হোর যো গে ভের্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো 

হদ্ধয়দ্ধে েো হল:  

   

এলাকা  
িুধিার, 23 জুর্, 

2021  

িৃহস্পবতিার, 

24 জুর্, 2021  

শুক্রিার,  
25 জুর্, 2021  

Capital Region  0.43%  0.42%  0.36%  

Central New 
York  

0.47%  0.46%  0.41%  

Finger Lakes  0.47%  0.44%  0.40%  

Long Island  0.37%  0.36%  0.36%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.33%  

Mohawk Valley  0.27%  0.34%  0.33%  

New York City  0.34%  0.35%  0.36%  

North Country  0.54%  0.61%  0.63%  

Southern Tier  0.41%  0.40%  0.44%  

Western New 
York  

0.21%  0.20%  0.21%  



ঘেটবভবিক  0.35%  0.36%  0.36%  

   

ভর্উইয় ন ভসঠটর প্রভেঠট িদ্ধরোদ্ধে গে 7 ভিদ্ধর্ পজজঠটি েলোেদ্ধলর েেোংদ্ধের গড হোর যো গে 

ভের্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো হদ্ধয়দ্ধে েো হল:  

   

NYC এর িম্বরা  
িুধিার,  

23 জুর্, 2021  

িৃহস্পবতিার,  
24 জুর্, 2021  

শুক্রিার,  
25 জুর্, 2021  

Bronx  0.35%  0.33%  0.33%  

Kings  0.32%  0.33%  0.36%  

New York  0.27%  0.28%  0.29%  

Queens  0.34%  0.37%  0.35%  

Richmond  0.67%  0.71%  0.74%  

   

গে  োল ভর্উইয় ন কেদ্ধট 385 জর্ ভর্উইয় নিোসী পজজঠটি হদ্ধয়দ্ধের্, কমোট সংখ্যো িোাঁডোল 

2,096,304 জর্। ভর্দ্ধচ কিৌদ্ধগোভল  ভির্যোস কিওয়ো হল:  

    

কাউবি  ঘমাট পজজটটভ  র্তযর্ পজজটটভ  

Albany  24,728  2  

Allegany  3,561  0  

Broome  18,648  1  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,342  2  

Chautauqua  8,959  0  

Chemung  7,780  1  

Chenango  3,511  1  

Clinton  4,845  2  

Columbia  4,072  1  

Cortland  3,931  0  

Delaware  2,391  2  

Dutchess  29,501  1  

Erie  89,638  6  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,426  1  

Genesee  5,440  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  315  0  

Herkimer  5,203  1  

Jefferson  6,163  1  

Lewis  2,819  3  



Livingston  4,529  1  

Madison  4,570  2  

Monroe  69,124  8  

Montgomery  4,254  0  

Nassau  183,907  28  

Niagara  20,055  0  

NYC  939,348  225  

Oneida  22,650  1  

Onondaga  39,007  0  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,395  20  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,637  1  

Otsego  3,466  1  

Putnam  10,625  0  

Rensselaer  11,244  0  

Rockland  47,007  12  

Saratoga  15,401  1  

Schenectady  13,216  0  

Schoharie  1,696  0  

Schuyler  1,081  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,661  4  

Steuben  6,967  4  

Suffolk  201,342  32  

Sullivan  6,689  3  

Tioga  3,840  1  

Tompkins  4,357  0  

Ulster  13,925  1  

Warren  3,670  0  

Washington  3,165  0  

Wayne  5,793  0  

Westchester  129,814  14  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  1  

   

  



গে োল ভর্উইয়দ্ধ নর 5 জর্ িোভসন্দো ক োভিড-19 এর  োরদ্ধে মোরো ভগদ্ধয়দ্ধের্, কমোট মৃেয যর সংখ্যো 

এখ্র্ 42,957.  োউভির িোভসন্দো অ্র্ুযোয়ী কিৌদ্ধগোভল  ভির্য়োস ভর্দ্ধনোক্তোর্ুসোদ্ধর:  

   

কাউবি  র্তযর্ মৃতযে  

Erie  1  

Kings  1  

Nassau  1  

Queens  1  

Rockland  1  

   

ভর্উইয়দ্ধ নর সমস্ত গে কেট িযো ভসদ্ধর্েদ্ধর্র সোইট েোেন- োম, েোেন-সোিন ভিভিদ্ধে ওয়ো -ইর্ 

িযো ভসদ্ধর্ের্ কিওয়োর জর্য কখ্োলো রদ্ধয়দ্ধে। যোরো কেট চোভলে এ ঠট গে িযো ভসদ্ধর্ের্ সোইদ্ধট 

িযো ভসদ্ধর্েদ্ধর্র জর্য অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি ভেভডউল  রদ্ধে চোর্ েোরো  অ্যোম আই এভলদ্ধজিল 

অ্যোপ-এর মোধ্যদ্ধম িো 1-833-NYS-4-VAX-কে কেোর্  রদ্ধে পোদ্ধরর্। স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভিিোগ, 

েোম নোভস, ডোক্তোর িো হোসপোেোল কযখ্োদ্ধর্ িযো ভসর্ উপলিয কসখ্োদ্ধর্ অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি ভেভডউল 

 রোর জর্য কযোগোদ্ধযোগ  রো কযদ্ধে পোদ্ধর অ্থিো  োেো োভে িযো ভসদ্ধর্র অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি সংক্রোে 

েথয কপদ্ধে vaccines.gov সোইট কিখ্দ্ধে পোদ্ধরর্।  
   

গে োল, 27,575 জর্ ভর্উইয় নিোসী িয ভসদ্ধর্র প্রথম কডোজ ভর্দ্ধয়দ্ধের্ এিং 93,637 জর্ 

েোদ্ধির িযো ভসর্ ভসভরজ সম্পূে ন  দ্ধরদ্ধের্। ভর্দ্ধচ ভর্উইয় নিোসীর কিৌদ্ধগোভল  ভির্যোস কিওয়ো হল 

যোদ্ধির আঞ্চভল িোদ্ধি িযো ভসর্ কিওয়ো হদ্ধয়দ্ধে:  

   

   

োম্বের অন্তত 

একটট ভোকবসর্ 

ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  

   
োম্বের সম্পূণ ন ভোকবসর্ 

বসবরজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  
   

অঞ্চল  সি নম্বমাট  
গত 24 

 িায়  
সি নম্বমাট  

গত 24 

 িায়  

Capital Region  664494  1175  616289  4492  

Central New 
York  

526691  887  490430  3921  

Finger Lakes  674462  1264  632697  6976  

Long Island  1504474  3788  1362994  12303  

Mid-Hudson  1217022  2730  1097794  8592  

Mohawk Valley  259963  421  242207  2026  

New York City  5286445  14154  4727936  43548  

North Country  237835  1045  222713  1337  

Southern Tier  345198  634  321447  2566  

Western New 
York  

729801  1477  666903  7876  

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


কেট জদু্ধড  11446385  27575  10381410  93637  

   

ভর্উইয় ন িোসীরো ক োভিড-19 িযো ভসদ্ধর্র ভিেরদ্ধের িযোপোদ্ধর ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর 

ডযোেদ্ধিোদ্ধডনর মোধ্যদ্ধম আপদ্ধডট কপদ্ধে পোদ্ধরর্। িয়ো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধ্য 

ক োভিড-19 িযো ভসর্ সংক্রোে সমস্ত ভরদ্ধপোটন ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধে হদ্ধি; 

কেদ্ধটর িযো ভসদ্ধর্ের্ ভর্দ্ধয় আপ-টয -কডট মযোঠট্র্ক্স কিখ্োদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্েদ্ধর্র প্রেোসভর্  

কডটো ডযোেদ্ধিোদ্ধডন প্রভেভির্ আপদ্ধডট  রো হয়। NYSIIS এিং CIR-পোওয়ো ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থয 

ভিিোদ্ধগর কডটোগুভল কেডোদ্ধরল কডটোর কথদ্ধ  সোমোর্য আলোিো যোর মদ্ধধ্য ক দ্ধন্দ্রর প্রেোসভর্  

কডোজ এিং অ্র্যোর্য সোমোর্য পোথ ন য অ্েিয নক্ত। উপদ্ধরর ভরভলদ্ধজ িুদ্ধটো র্ম্বরই অ্েিয নক্ত রদ্ধয়দ্ধে।  
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