
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/27/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

ককাবভড-19 মহামাবর কেম্বে কতো বর্য়ন্ত্রণ করা হম্বয়ম্বে কেই িোপাম্বর গভর্ নর কুওম্বমা 

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

  

হােপাতাম্বল কতজর্ ভবতন আম্বে, কতজর্ ুগী আইবেইউম্বত আম্বে, কেম্বে কতজর্ 

করাগী টেকা কপম্বয়ম্বের্   

মহামাবর শুু হওয়ার পর কেম্বকই েিার অিস্থার অির্বত হম্বয়ম্বে  

  

 কেেজুম্বে প্রায় 21 বমবলয়র্ ভোকবের্ কেওয়া হম্বয়ম্বে -- 76,120  ভোকবের্ কডাজ   

গত 24 ঘন্টায় কেওয়া হম্বয়ম্বে  

   

ককাবভড-19-এ গতকাল কেম্বে  4 জম্বর্র মৃতযে হম্বয়ম্বে  

      

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা নর্উইউকন বাসীমের আজ স্টেট কীভামব স্টকানভড-19 নবরমে লড়াই 

করমে তার আপমডট নেমেমের্  

  

"স্টকানভড-19-এর মমতা ভেঙ্কর স্টরামগর নবুমে স্টজতার জর্য আমামের একমাত্র হানতোর হল 

এই ভযাকনসর্।  এটট সুরনিত, কার্ নকর এবং নবর্ামূমলয স্টেট জমুড় নর্উইেকন বাসীমের জর্য 

উপলভয। গভনর্র কুওম্বমা িম্বলম্বের্ “র্নে আপর্ারা এখর্ও র্া নর্মে থামকর্ তমব ইর্মসর্টটভ 

স্টরাগ্রামমর সুনবধা নর্মে এখর্ই ভযাকনসর্ নর্র্” “এখর্ই এটা করার সমে এবং তারপর আবার 

পুর্রাে স্টর্ভামব নর্মজরা বাাঁচমত চার্ স্টসইভামব বাাঁচুর্- একসামথ এবং পুমরােমম।”  
 

আজমকর স্টডটামক নর্মচ সংনিপ্ত আকামর স্টেওো হল:  

·       বরম্বপােন করা কেে করজাল্ট- 84,292  

·       কমাে পজজটেভ - 346  

·       েতকরা পজজটেভ করাগীর হার - 0.41%  

·       7-বেম্বর্র পজজটেভ করাগীর গম্বের েতকরা হার - 0.38%  

·       করাগী হােপাতাম্বল ভবতন-  330 (-41)  

·       র্তযর্ ভবতন হওয়া করাগী - 31  

·       ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 85 (-7)  

·       ইর্টেউম্বিের্-েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 43 (-2)  

·       কমাে বডেচাজন করা হম্বয়ম্বে - 184,693 (+80)  

·       মৃতযে - 4  

·       কমাে মৃতযে - 42,961  



·       প্রম্বয়াগ করা কমাে ভোকবেম্বর্র কডাজ - 21,021,587  

·       গত 24 ঘণ্টায় প্রম্বয়াগ করা কমাে ভোকবেম্বর্র কডাজ - 76,120  

·       গত 7 বেম্বর্ প্রম্বয়াগ করা কমাে ভোকবের্ কডাজ - 446,962  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােীর িয়ে 18 এিং তার কিবে তাম্বের মম্বযে ভোকবেম্বর্র 

·       অন্তত একটে কডাজ বর্ম্বয়ম্বে - 69.1%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােীর িয়ে 18 এিং তার কিবে তাম্বের মম্বযে ভোকবেম্বর্র 

বেবরজ েম্পূণ ন কম্বরম্বে - 63.5%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােীর িয়ে 18 এিং তার কিবে তাম্বের মম্বযে ভোকবেম্বর্র 

·       অন্তত একটে কডাজ (CDC) বর্ম্বয়ম্বে - 71.7%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােীর িয়ে 18 এিং তার কিবে তাম্বের মম্বযে ভোকবেম্বর্র 

·       বেবরজ (CDC) েম্পূণ ন কম্বরম্বে - 64.3%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােীম্বক ভোকবেম্বর্র অন্তত একটে কডাজ কেওয়া হম্বয়ম্বে - 

57.4%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােী ভোকবের্ বেবরজ েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 52.4%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােী ভোকবেম্বর্র অন্তত একটে কডাজ (CDC) কর্ওয়া হম্বয়ম্বে - 

59.6%  

·       কে েমস্ত বর্উইয়কনিােী ভোকবের্ বেবরজ (CDC) েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 53.1%  

 

গত নতর্ নেমর্র ফলাফমলর নভনিমত নরমপাটন করা রমতযক অ্ঞ্চমলর 7-নেমর্র গড় পজজটটভ 

পরীিার ফলাফল নর্মচ স্টেওো রইল:  

  

অঞ্চল  
িৃহষ্পবতিার, 24 

জুর্, 2021  

শুক্রিার,  25 জুর্, 

2021  

েবর্িার, 26 জুর্, 

2021  

Capital Region  0.42%  0.36%  0.31%  

Central New York  0.46%  0.41%  0.49%  

Finger Lakes  0.44%  0.40%  0.39%  

Long Island  0.36%  0.36%  0.36%  

Mid-Hudson  0.34%  0.33%  0.34%  

Mohawk Valley  0.34%  0.33%  0.36%  

New York City  0.35%  0.36%  0.39%  

North Country  0.61%  0.63%  0.66%  

Southern Tier  0.40%  0.44%  0.44%  

Western New York  0.20%  0.21%  0.26%  

কেেজুম্বে   0.36%  0.36%  0.38%  

   
 

  



নর্উ ইেমকনর নসটট স্টবামরামত  7নেমর্র গড় শতাংশ পজজটটভ পরীিার ফলাফমলর গত নতর্ 

নেমর্র মমধয নরমপাটন করা নর্মচ স্টেওো হমলা:  

  

NYC 

কিাম্বরাম্বত  
িৃহস্পবতপার, 24 জুর্, 

2021  

শুক্রিার, 25 জুর্, 

2021  

েবর্িার, 26 জুর্, 

2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.33%  0.36%  0.38%  

New York  0.28%  0.29%  0.31%  

Queens  0.37%  0.35%  0.39%  

Richmond  0.71%  0.74%  0.79%  

   

গতকাল নর্উইেকন স্টেট COVID-19 এ 346 নর্উ ইেমকনর র্াগনরক আক্রান্ত হমেমের্ র্ামত 

সব নমমাট আক্রামন্তর 2,096,650 এ এমস স্টপ ৌঁমেমে।  একটট স্টভ মগানলক ভাগ নর্মচ স্টেওো হমলা:  

    

কাউবন্ট  কমাে পজজটেভ  র্তযর্ পজজটেভ  

Albany  24,729  1  

Allegany  3,562  1  

Broome  18,650  2  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,344  2  

Chautauqua  8,961  2  

Chemung  7,780  0  

Chenango  3,511  0  

Clinton  4,846  1  

Columbia  4,073  1  

Cortland  3,933  2  

Delaware  2,392  1  

Dutchess  29,504  3  

Erie  89,651  13  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,563  0  

Fulton  4,426  0  

Genesee  5,440  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  315  0  

Herkimer  5,205  2  

Jefferson  6,166  3  

Lewis  2,821  2  

Livingston  4,529  0  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,130  6  



Montgomery  4,255  1  

Nassau  183,926  19  

Niagara  20,056  1  

NYC  939,546  198  

Oneida  22,653  3  

Onondaga  39,020  13  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,398  3  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  2  

Otsego  3,467  1  

Putnam  10,626  1  

Rensselaer  11,247  3  

Rockland  47,011  4  

Saratoga  15,403  2  

Schenectady  13,217  1  

Schoharie  1,697  1  

Schuyler  1,082  1  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,662  1  

Steuben  6,968  1  

Suffolk  201,368  26  

Sullivan  6,691  2  

Tioga  3,840  0  

Tompkins  4,358  1  

Ulster  13,926  1  

Warren  3,670  0  

Washington  3,166  1  

Wayne  5,794  1  

Westchester  129,830  16  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  0  

   
 

  



গতকাল, 4 জর্ নর্উইেমকনর র্াগনরক COVID-19 এ আক্রান্ত হমে মারা স্টগমের্ ,র্ামত সব নমমাট 

মৃমতর সংখযা  42,961 এ এমস স্টপ ৌঁমেমে।  আবাসমর্র স্টেশ অ্র্ুর্ােী স্টভ মগানলক ভাগ নর্মচ 

স্টেওো হমেমে:  

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্েুায়ী মৃতযে   

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতযে  

Bronx  1  

Oswego  1  

Suffolk  1  

Westchester  1  

   

সমস্ত নর্উইেমকনর মাস ভযাকনসর্ স্টেওোর জােগাগুনল নর্উইেমকনর স্টর্াগয র্াগনরকমের জর্য 

ওোক ইর্ ভযাকনসমর্র জর্য ফােন কাম, ফােন সাভন অ্র্ুর্ােী স্টখালা আমে।  র্ারা স্টেট 

পনরচানলত ভযাকনসর্ স্টেওোর জােগা স্টত অ্যাপেন্টমমন্ট  টিক করমত চার্ তারা নশনডউল করমত 

পামরর্ আনম নক স্টর্াগয অ্যাপ এর মাধযমম অ্থবা 1-833-NYS-4-VAX এ স্টফার্ কমর।  স্টলামকরা 

তামের স্থার্ীে স্বাস্থয নবভাগ, ফাম নানস ডাক্তার বা হাসপাতামলর সামথও স্টর্াগামর্াগ করমত পামরর্ 

স্টর্খামর্ ভযাজির্ পাওো র্াে অ্যাপেন্টমমন্ট টিক করমত vaccines.gov তামের কাোকানে 

স্টকাথাে ভযাকনসর্ স্টর্ওোর অ্যাপেন্টমমন্ট করা র্াে স্টসই তথয জার্মত।   
  

গতকাল, 18,709 নর্উইেমকনর বানসন্দারা তামের রথম ভযাকনসমর্রর স্টডাজ স্টপমেমের্ এবং 

59,643 বানসন্দা ভযাকনসমর্র নসনরজ সম্পূর্ ন কমরমের্।  নবনভন্ন অ্ঞ্চল স্টথমক ভযাকনসর্ স্টর্ওো 

নর্উইেকনবাসীমের স্টভ মগানলক ভাগ অ্ঞ্চল অ্র্ুর্ােী নর্মচ উমেখ করা হল:  
 
 

        ভোকবেম্বর্র কমপম্বে 

একটে কডাজ োরা বর্ম্বয়ম্বের্  

         োম্বের েম্পূণ ন ভোকবেম্বর্র 

বেবরজ কর্ওয়া হম্বয়ম্বে   
      

অঞ্চল  
েি নম্বমাে  

কমাে  
গত 24 ঘণ্টায়  

েি নম্বমাে  

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় 

িৃজি  

  

Capital Region  664,977  483  617,130  841    

Central New York  527,133  442  491,000  570    

Finger Lakes  675,183  721  633,862  1,165    

Long Island  1,506,984  2,510  1,366,944  3,950    

Mid-Hudson  1,218,525  1,503  1,099,951  2,157    

Mohawk Valley  260,205  242  242,506  299    

New York City  5,297,963  11,518  4,776,446  48,510    

North Country  238,015  180  222,997  284    

Southern Tier  345,458  260  321,904  457    

Western New York  730,651  850  668,313  1,410    

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


স্টেটজমুড়  11,465,094  18,709  10,441,053  59,643    

   

COVID-19 টটকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন COVID-19 টটকা নবতরর্ সম্পমকন নর্উ ইেকনবাসীমের 

হালর্াগাে তথয রোমর্র জর্য লভয। ভযাকনসর্ স্টকন্দ্রগুনলমক 24 ঘণ্টার মমধয স্টকানভড-19 

ভযাকনসর্ সংক্রান্ত সমস্ত নরমপাটন নর্উইেকন স্টেট স্বাস্থয নবভাগমক জার্ামত হমব; স্টেমটর 

ভযাকনসমর্শর্ নর্মে আপ-টু-স্টডট মযাটট্র্ি স্টেখামর্ার জর্য ভযাকনসমর্শমর্র রশাসনর্ক স্টডটা 

ডযাশমবামডন রনতনের্ আপমডট করা হে। NYSIIS এবং CIR-পাওো নর্উইেকন স্টেট স্বাস্থয 

নবভামগর স্টডটাগুনল স্টফডামরল স্টডটার স্টথমক সামার্য আলাো র্ার মমধয স্টকমন্দ্রর রশাসনর্ক 

স্টডাজ এবং অ্র্যার্য সামার্য পাথ নকয অ্ন্তভুনক্ত। উভে সংখযা উপমরর রকামশ অ্ন্তভুনক্ত রমেমে।  
 

###  
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