
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/29/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

ককাবভড-19 এর কমাকাবিলা প্রসম্বে কেম্বের উন্নবিম্বি বর্উইয়কনারম্বের আপম্বডে 

বেম্বয়ম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা  

  

কেে জুম্ব়ে 7 বেম্বর্র গ়ে পজজটেভ হল 0.39%  

   

গি 24 ঘন্টায় 42,477 ভোকবসম্বর্র কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

   

 কেে জুম্ব়ে হাসপািাম্বল আম্বের্ 362 জর্   

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেে জুম্ব়ে 3 জম্বর্র মৃিয ে হম্বয়ম্বে  

      

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ স্টেমের ভযাকসির্ কম নিূসি িম্পমকন সর্উইয়কনবািীমের 

আপমেে সেময়মের্।  
  

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্, ”প্রসিসের্ই স্টকাসভে-19 মহামাসরমক পরাজজি করার আরও কামে 

এসগময় িমেমে সর্উইয়কন স্টেে। িমব ভযাকসির্ এখর্ও আমামের িাফমেযর িাসবকাঠি। 
সর্উইয়কনারমের ঠেকা সর্মি এসগময় আিমি হমব।" “স্টেে জমু়ে ভযাকসির্ সর্মি স্টোকজর্মক 

উৎিাহ সেমি র্ার্া ইর্মিসিভ অ্ফার করা হমে এবং আসম সর্উইয়কনারমেরমক এই িুম াগ 

সর্মি উৎিাহ সেজে। ভযাকসির্ সর্মে আপর্ার বর্রধুবান্ধব, পসরবার এবং কসমউসর্ঠেমক িুরসিি 

রাখমি পারমবর্। িাই  ারা এখর্ও ভযাকসির্ স্টর্র্সর্, আজই সর্ময় সর্র্।" 
   

আজমকর িথ্য িংমিমপ সর্মি িুমে ধরা হমো:   

  

• কে পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 54,196  

• কমাে পজজটেভ – 275  

• পজজটেম্বভর পাম্বস নম্বন্টজ - 0.51%  

• 7-বেম্বর্র গ়ে পজজটেম্বভর হার - 0.39%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন - 362 (+16)   

• হাসপািাম্বল র্িযর্ কম্বর ভবিন করা করাগী – 53  

• আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 91 (+2)  

• ইর্টেউম্বিের্ সহ আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 42 (+0)   

• কমাে ো়ো কপম্বয়ম্বের্ - 1,84,783 (+38)   

• মৃিয ে - 3  



• কমাে মৃিয ে - 42,967  

• কমাে প্রম্বয়াগ করা ভোকবসম্বর্র কডাজ - 21,088,810  

• গি 24 ঘন্টায় 42,477 ভোকবসম্বর্র কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

• গি 7 বেম্বর্ 438,518 ভোকবসম্বর্র কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

• 18 এিং িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা অন্তি একটে ভোকবসম্বর্র কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 69.3%  

• 18 এিং িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা সম্পূে ন ভোকবসম্বর্র কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 63.7%  

• 18 এিং িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা অন্তি একটে ভোকবসম্বর্র কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 71.9%  

• 18 এিং িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা সম্পূে ন ভোকবসম্বর্র কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC)- 65.1%  

• কে সকল বর্উ ইয়কনিাসী অন্তি একটে ভোকবসম্বর্র কডাজ কপম্বয়ম্বের্-57.5%  

• কে সকল বর্উ ইয়কনিাসী সম্পূে ন ভোকবসম্বর্র কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 52.6%  

• কে সকল বর্উ ইয়কনিাসী অন্তি একটে ভোকবসম্বর্র কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 

59.7%  

• কে সকল বর্উ ইয়কনিাসী সম্পূে ন ভোকবসম্বর্র কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 53.7%  

  

গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসিঠে অ্ঞ্চমের পরীিায় আক্রামের ফোফমের 7-সেমর্র গ়ে 

শিাংমশর সর্ম্নরূপ:   

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 26 

জুর্, 2021  

রবিিার, 27 

জুর্, 2021  

কসামিার, 28 

জুর্, 2021  

Capital 

Region  
0.31%  0.30%  0.30%  

Central New 

York  
0.49%  0.51%  0.45%  

Finger Lakes  0.39%  0.45%  0.43%  

Long Island  0.36%  0.37%  0.36%  

Mid-Hudson  0.34%  0.34%  0.32%  

Mohawk 

Valley  
0.36%  0.37%  0.43%  

New York City  0.39%  0.40%  0.41%  

North Country  0.66%  0.77%  0.78%  

Southern Tier  0.44%  0.42%  0.42%  

Western New 

York  
0.26%  0.27%  0.27%  

কেে জুম্ব়ে  0.38%  0.39%  0.39%  

   

গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা সর্উইয়কন শহমরর প্রসিঠে স্টবামরার পরীিায় পজজঠেভ ফোফমের 7-

সেমর্র গ়ে শিাংমশর সর্ম্নরূপ:   



  

 NYC-এর 

কিাম্বরা   

েবর্িার, 26 

জুর্, 2021  

রবিিার, 27 

জুর্, 2021  

কসামিার, 28 

জুর্, 2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.33%  

Kings  0.38%  0.38%  0.40%  

New York  0.31%  0.32%  0.32%  

Queens  0.39%  0.41%  0.42%  

Richmond  0.79%  0.80%  0.88%  

   

গি কাে সর্উইয়কন স্টেমে স্টকাসভে-19 এর কারমে 275 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃিুয হময়মে,  ার 

ফমে স্টমাে িংখযা এমি ো াঁস়েময়মে 2,097,215-স্টি। স্টভৌমগাসেক সবর্যাি সর্মম্নাক্তার্ুিামর: 

    

কাউবন্ট  
কমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  24,733  0  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,652  0  

Cattaraugus  5,723  0  

Cayuga  6,347  2  

Chautauqua  8,961  0  

Chemung  7,782  2  

Chenango  3,513  1  

Clinton  4,846  0  

Columbia  4,073  0  

Cortland  3,934  0  

Delaware  2,394  1  

Dutchess  29,508  1  

Erie  89,665  5  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,428  1  

Genesee  5,441  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,205  0  

Jefferson  6,171  2  

Lewis  2,822  0  

Livingston  4,533  1  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,152  6  

Montgomery  4,256  0  

Nassau  183,963  15  



Niagara  20,058  1  

NYC  939,871  169  

Oneida  22,661  6  

Onondaga  39,030  6  

Ontario  7,410  0  

Orange  48,409  4  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,467  0  

Putnam  10,629  1  

Rensselaer  11,247  0  

Rockland  47,017  3  

Saratoga  15,409  5  

Schenectady  13,217  0  

Schoharie  1,701  2  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,665  1  

Steuben  6,968  0  

Suffolk  201,418  20  

Sullivan  6,691  0  

Tioga  3,842  1  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,927  1  

Warren  3,673  1  

Washington  3,166  0  

Wayne  5,794  0  

Westchester  129,849  14  

Wyoming  3,588  3  

Yates  1,180  0  

   

গিকাে সর্উ ইয়কন স্টেমে স্টকাসভে-19 এর কারমে 3 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃিুয হময়মে,  ার 

ফমে স্টমাে িংখযা এমি ো াঁস়েময়মে 42,967-স্টি। বিবামির কাউসি অ্র্ু ায়ী স্টভৌমগাসেক সবর্যাি 

সর্মম্নাক্তার্ুিামর:   

  

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Kings  1  

Queens  1  

Suffolk  1  

   

সর্উইয়কন স্টেমের িমস্ত গে ভযাকসিমর্শর্ িাইে িবার জর্য আমগ এমে আমগ পামবর্ সভসিমি 

ওয়াক-ইর্ ভযাকসিমর্শমর্র জর্য স্ট াগয সর্উইয়কনবািীমের জর্য এখর্ উর্রমুক্ত। স্ট িব মার্ুষ 



স্টেমের পসরিাসেি একঠে গে ভযাকসিমর্শর্ িাইমে অ্যাপময়িমমি সর্মি িার্, িারা 'আসম সক 

স্ট াগয Am I Eligible অ্যামপ সগময় অ্থ্বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কে কমর একঠে 

অ্যাপময়িমমমির িময়িূসি সর্ধ নারে করমি পারমব। মার্ুষ অ্যাপময়িমমমির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 

সবভাগ, ফামম নসি, োক্তার বা হািপািামে স্ট খামর্ ভযাকসির্ আমে স্টিখামর্ স্ট াগাম াগ করমি 

পামরর্, অ্থ্বা িামের কাোকাসে ঠেকার অ্যাপময়িমমমির িথ্য খুাঁজমি vaccines.gov স্টি 

স্ট মি পামরর্।  
  

গিকাে 20,145 জর্ সর্উইয়কনার িামের প্রথ্ম স্টোমজর ভযাকসির্ স্টপময়মের্ এবং 24,933 জর্ 

িামের ভযাকসির্ সিসরজ িমূ্পে ন কমরমের্। স্ট  িমস্ত সর্উইয়কনার ভযাকসির্ সর্ময়মের্, অ্ঞ্চে 

অ্র্ু ায়ী িামের স্টভৌমগাসেক সবর্যাি সর্মম্নাক্তার্ুিামর:   

  

   
অন্তি একটে ভোকবসম্বর্র 

কডাজ কর্ওয়া িেজি  
   

সম্পূে ন টেকার বসবরজ 

সহ মারু্ষ  
   

অঞ্চল  ক্রমসজঞ্চি কমাে  

গি 24 

ঘন্টায় 

িৃজি  

ক্রমসজঞ্চি কমাে  

গি 24 

ঘন্টায় 

িৃজি  

Capital 

Region  
666045  692  618642  885  

Central New 

York  
527983  563  492242  767  

Finger 

Lakes  
676308  654  635662  1035  

Long Island  1512081  3176  1372219  3042  

Mid-Hudson  1221532  2015  1103949  2467  

Mohawk 

Valley  
260644  274  243073  372  

New York 

City  
5313531  8878  4798920  14789  

North 

Country  
241068  2950  223518  328  

Southern 

Tier  
345948  317  322593  414  

Western 

New York  
731722  626  669771  834  

স্টেে জমু়ে  11496862  20145  10480589  24933  

   

েয ক োভিড-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযাশমবামেনর মাধযমম স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ সবিরে িম্পমকন 

সর্উইয়কনবািীরা আপমেে স্টপমি পামরর্। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসেমক 24 ঘণ্টার মমধয স্টকাসভে-19 

ভযাকসির্ িংক্রাে িমস্ত সরমপােন সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থয সবভাগমক জার্ামি হমব; স্টেমের 

ভযাকসিমর্শর্ সর্ময় আপ-েু-স্টেে মযাঠট্র্ক্স স্টেখামর্ার জর্য ভযাকসিমর্শমর্র প্রশািসর্ক স্টেো 

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
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


েযাশমবামেন প্রসিসের্ আপমেে করা হয়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থয 

সবভামগর স্টেোগুসে স্টফোমরে স্টেোর স্টথ্মক িামার্য আোো  ার মমধয স্টকমন্দ্রর প্রশািসর্ক 

স্টোজ এবং অ্র্যার্য িামার্য পাথ্ নকয অ্েভুনক্ত। উভয় িংখযা উপমরর প্রকামশ অ্েভুনক্ত রময়মে।  
   

###  
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