
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/28/2021  গভর্ নর অোন্্ডরু এম. কুওম্বমা 
 
 

COVID-19 এর বিরুম্বে স্টেট'র লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর কুওম্বমা বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে স্টের্  

  

স্টেট িোপী 7-বেম্বর্ গম্বড় 0.39% পজিটটভ  

  

গি 24 ঘন্টাে 24,746 টট টটকার স্ট াি প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে  

  

গিকাল স্টেট িোপী 3 িম্বর্র COVID-19 মৃিয ে — 28 স্টসম্বেের, 2020 এর পর স্টথ্ম্বক 

সিম্বেম্বে কম  

    

আজ COVID-19 এর বিরুদ্ধে স্টেট'র লড়াইদ্ধের অগ্রগবি সম্পদ্ধকে গভর্ ের অযান্্ডরু এম. কুওদ্ধমা 

বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের সাম্প্রবিক িথ্য স্টের্।  
  

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলবেম্বলর্, "আমাদ্ধের স্টেট এই ভাইরাসদ্ধক িাড়াদ্ধর্ার পদ্ধথ্ অদ্ধর্ক েরূ 

এবগদ্ধে এদ্ধসদ্ধে, িদ্ধি আমাদ্ধের কাজ অিযাহি রদ্ধেদ্ধে কারণ আমাদ্ধের প্রদ্ধিযক 

বর্উইেকেিাসীদ্ধক টটকা স্টেওো প্রদ্ধোজর্।" "হাদ্ধি স্টেওো প্রবিটট টটকা আমাদ্ধেরদ্ধক পবরদ্ধেদ্ধে 

এই োর্িটটদ্ধক পরাস্ত করার আরও কাোকাবে বর্দ্ধে এদ্ধসদ্ধে, এই কারদ্ধণই প্রবি জর্সমাদ্ধজ 

টটকাটট প্রাবিসাধ্য বকর্া িা বর্শ্চিি করার জর্য আমরা স্টেট জদু্ধড় আমাদ্ধের স্থার্ীে 

অংেীোরদ্ধের সাদ্ধথ্ কাজ চাবলদ্ধে যাশ্চি। আপর্ার যবে এখর্ও আপর্ার টটকাটট পাওোর 

প্রদ্ধোজর্ থ্াদ্ধক, িাহদ্ধল আবম আপর্াদ্ধক িাড়ািাবড় এটট করার অর্ুদ্ধরাধ্ করবে কারণ এটট 

আপর্ার বর্দ্ধজদ্ধক এিং আপর্ার প্রদ্ধিযক বপ্রেজর্দ্ধক রক্ষা করার স্টসরা উপাে।"  
 

আজদ্ধকর স্টেটা র্ীদ্ধচ সংদ্ধক্ষদ্ধপ স্টেওো হদ্ধেদ্ধে:  

  

• বরম্বপাটন করা পরীক্ষার ফলাফল - 55,334  

• স্টমাট পজিটটভ - 290  

• েিকরা পজিটটভ - 0.52%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজিটটভ - 0.39%  

• হাসপািাম্বল ভবিন থ্াকা স্টরাগী - 346 (+16)  

• র্িযর্ ভবিন হওো স্টরাগী - 55  

• ICU এ থ্াকা স্টরাগী - 89 (4)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU এ থ্াকা স্টরাগী - 42 (-1)  

• স্টমাট মুজিোর্ - 184,745 (52)  



• মৃিয ে - 3  

• স্টমাট মৃিয ে - 42,964  

• প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 21,046,333  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 24,746  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 440,607  

• েিকরা 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ 

একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ - 69.2%  

• েিকরা 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 63.5%  

• েিকরা 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ 

একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ (CDC) - 71.9%  

• েিকরা 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 65.0%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ - 

57.4%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 52.4%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 59.7%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

53.7%  

  

গি বির্ বেদ্ধর্ বরদ্ধপাটে করা প্রবিটট অঞ্চদ্ধলর পরীক্ষার পশ্চজটটভ ফলাফদ্ধলর 7-বেদ্ধর্র গড় 

েিকরা র্ীদ্ধচ স্টেওো হদ্ধেদ্ধে:  

  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 25 

িুর্, 2021  

েবর্িার, 26 

িুর্, 2021  

রবিিার, 27 

িুর্, 2021  

Capital 
Region  

0.36%  0.31%  0.30%  

Central New 
York  

0.41%  0.49%  0.51%  

Finger Lakes  0.40%  0.39%  0.45%  

Long Island  0.36%  0.36%  0.37%  

Mid-Hudson  0.33%  0.34%  0.34%  

Mohawk 
Valley  

0.33%  0.36%  0.37%  

New York City  0.36%  0.39%  0.40%  

North Country  0.63%  0.66%  0.77%  

Southern Tier  0.44%  0.44%  0.42%  

Western New 
York  

0.21%  0.26%  0.27%  

স্টেট িোপী  0.36%  0.38%  0.39%  



 

গি বির্ বেদ্ধর্ বরদ্ধপাটে করা প্রবিটট বর্উ ইেকে বসটট িদ্ধরা'র 7-বেদ্ধর্র পরীক্ষার পশ্চজটটভ 

ফলাফদ্ধলর গড় েিকরা র্ীদ্ধচ স্টেওো হদ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

শুক্রিার, 25 

িুর্, 2021  

েবর্িার, 26 

িুর্, 2021  

রবিিার, 27 

িুর্, 2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.36%  0.38%  0.38%  

New York  0.29%  0.31%  0.32%  

Queens  0.35%  0.39%  0.41%  

Richmond  0.74%  0.79%  0.80%  

  

গিকাল, বর্উ ইেকে স্টেদ্ধট 290 জর্ বর্উ ইেকেিাসীর COVID-19 পরীক্ষা পশ্চজটটভ হদ্ধেবেল, 

যার ফদ্ধল স্টমাট সংখযা ো াঁড়াে 2,096,940। র্ীদ্ধচ স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া হদ্ধেদ্ধে:  

   

কাউবন্ট  স্টমাট পজিটটভ  র্িযর্ পজিটটভ  

Albany  24,733  4  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,652  2  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,345  1  

Chautauqua  8,961  0  

Chemung  7,780  0  

Chenango  3,512  1  

Clinton  4,846  0  

Columbia  4,073  0  

Cortland  3,934  1  

Delaware  2,393  1  

Dutchess  29,507  3  

Erie  89,660  9  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  1  

Fulton  4,427  1  

Genesee  5,441  1  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  1  

Herkimer  5,205  0  

Jefferson  6,169  3  

Lewis  2,822  1  

Livingston  4,532  3  



Madison  4,570  0  

Monroe  69,146  16  

Montgomery  4,256  1  

Nassau  183,948  22  

Niagara  20,057  1  

NYC  939,702  156  

Oneida  22,655  2  

Onondaga  39,024  4  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,405  7  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,467  0  

Putnam  10,628  2  

Rensselaer  11,247  0  

Rockland  47,014  3  

Saratoga  15,404  1  

Schenectady  13,217  0  

Schoharie  1,699  2  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,664  2  

Steuben  6,968  0  

Suffolk  201,398  30  

Sullivan  6,691  0  

Tioga  3,841  1  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,926  0  

Warren  3,672  2  

Washington  3,166  0  

Wayne  5,794  0  

Westchester  129,835  5  

Wyoming  3,585  0  

Yates  1,180  0  

  
 

  



গিকাল, COVID-19 এর কারদ্ধণ 3 জর্ বর্উ ইেকেিাসীর মৃিয য হদ্ধেদ্ধে, যার ফদ্ধল স্টমাট সংখযা 

ো াঁড়াে 42,961। িসিাদ্ধসর কাউবি অর্ুসাদ্ধর, র্ীদ্ধচ স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Chenango  1  

New York  1  

Schoharie  1  

  

বর্উ ইেকে স্টেদ্ধটর সকল িযাপক টটকাকরণ স্থার্গুবল স্টযাগয বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের জর্য প্রথ্ম-

আসা, প্রথ্ম-পাওোর বভবিদ্ধি বির্া-অযাপদ্ধেিদ্ধমদ্ধি টটকা স্টেওোর জর্য স্টখালা আদ্ধে। স্টয সকল 

িযশ্চি একটট স্টেট-পবরচাবলি িযাপক টটকাকরণ স্থাদ্ধর্ একটট অযাপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূবচ 

বর্ধ্ োরণ করদ্ধি চার্ িারা Am I Eligible App (আবম স্টযাগয অযাপ) এ িা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বদ্ধর স্টফার্ কদ্ধর িা করদ্ধি পাদ্ধরর্। িযশ্চিরা অযাপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূবচ বর্ধ্ োরণ করার জর্য, 

টটকাগুবল পাওো যাে িাদ্ধের এমর্ স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, ফাম োবস, োিার িা হাসপািাদ্ধলর 

সাদ্ধথ্ও স্টযাগাদ্ধযাগ করদ্ধি পাদ্ধরর্, িা িাদ্ধের কাোকাবে টটকার অযাপদ্ধেিদ্ধমিগুবল সংক্রান্ত 

িথ্য জার্দ্ধি vaccines.gov স্টেখদ্ধি পাদ্ধরর্।  
  

গিকাল, 11,623 জর্ বর্উ ইেকেিাসী িাদ্ধের প্রথ্ম টটকার স্টোজ স্টপদ্ধেবেদ্ধলর্, এিং 14,603 

জর্ িাদ্ধের টটকার বসবরজটট সমূ্পণ ে কদ্ধরবেদ্ধলর্। টটকা স্টপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের 

অঞ্চল অর্ুসাদ্ধর র্ীদ্ধচ স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া হদ্ধেদ্ধে:  

  

টটকার কমপম্বক্ষ একটট 

স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

  

টটকার বসবরিগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

        

অঞ্চল  
ক্রমির্ নমার্  

স্টমাট  
গি 24 ঘন্টাে িৃজে  

ক্রমির্ নমার্  

স্টমাট  

গি 24 

ঘন্টাে 

িৃজে  

    

Capital Region  665,353  376  617,757  627      

Central New York  527,420  287  491,475  475      

Finger Lakes  675,654  471  634,627  765      

Long Island  1,508,905  1,921  1,369,177  2,233      

Mid-Hudson  1,219,517  992  1,101,482  1,531      

Mohawk Valley  260,370  165  242,701  195      

New York City  5,304,653  6,690  4,784,131  7,685      

North Country  238,118  103  223,190  193      

Southern Tier  345,631  173  322,179  275      

Western New York  731,096  445  668,937  624      

স্টেট িযাপী  11,476,717  11,623  10,455,656  14,603      

  

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


COVID-19 টটকার িির্ সম্পদ্ধকে বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের সাম্প্রবিক িথ্য স্টেওোর জর্য COVID-

19 Vaccine Tracker Dashboard (COVID-19 ভযাকবসর্ ট্র্যাকার েযােদ্ধিােে) উপলব্ধ আদ্ধে। 
বর্উ ইেকে স্টেট স্বাস্থয বিভাদ্ধগর (New York State Department of Health) আিেযকিা 

অর্ুসাদ্ধর টটকাকরণ িযিস্থাপর্াগুবলদ্ধক 24 ঘিার মদ্ধধ্য সমস্ত COVID-19 টটকা প্রদ্ধোদ্ধগর স্টেটা 

বরদ্ধপাটে করদ্ধি হদ্ধি; টটকা প্রদ্ধোদ্ধগর স্টেটা েযােদ্ধিাদ্ধেে প্রবিবের্ আপদ্ধেট করা হে যাদ্ধি এই 

স্টেদ্ধটর টটকাকরদ্ধণর প্রদ্ধচষ্টাে সাম্প্রবিকিম পবরমাপগুবল প্রবিফবলি হে। NYSIIS এিং CIR 

স্টথ্দ্ধক প্রাি বর্উ ইেকে স্টেট স্বাস্থয বিভাগ দ্বারা বরদ্ধপাটে করা স্টেটার সাদ্ধথ্ স্টফোরাল দ্বারা বরদ্ধপাটে 

করা স্টেটার সামার্য পাথ্ েকয থ্াদ্ধক, স্টযটটর অন্তভয েি হল স্টফোরাল দ্বারা প্রদ্ধোগ করা স্টোজ এিং 

অর্যার্য স্টোটখাট পাথ্ েকয। উপদ্ধরর বরবলজটটদ্ধি উভে র্ম্বরই অন্তভযি আদ্ধে।  
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