
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/30/2021  গভর্ নর অোন্্ডরু এম. কুওম্বমা 

 
 

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

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

  

কেে িোপী টেকাকরম্বণর হার 72% -- গত 24 ঘন্টায় 54, 621 টেকার কডাজ কেওয়া 

হম্বয়ম্বে  

  

কেে িোপী 7-বেম্বর্ গম্বে 0.40% পজজটেভ  

    

গতকাল ককাবভড-19 এর কারম্বণ কেে িোপী 5 জম্বর্র মৃতয ে  হম্বয়ম্বে  

      

আজ ক োভিড-19 (COVID-19) এর ভিরুদ্ধে কেট'র লড়োইদ্ধের অগ্রগভি সম্পদ্ধ ে গির্ ের 

অযোন্্ডরু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  
  

"মহোমোরীর অন্ধ োরিম ভের্ কথ্দ্ধ  আজ অিভি, ভর্উ ইে েিোসীরো এই জোভি এিং ভিশ্বদ্ধ  

কেভিদ্ধেদ্ধের্ কে আমরো েভে এ ত্রিি হদ্ধে ভিজ্ঞোদ্ধর্র অর্ুসরণ  ভর এিং এদ্ধ  অপরদ্ধ  রক্ষোর 

জর্য প্রদ্ধেোজর্ীে িযোগ স্বী োর  ভর, িোহদ্ধল আমরো ক োভিড (COVID)  ক  পরোস্ত  রদ্ধি পোভর। 
আমরো অসোিোরণ অগ্রগভি  দ্ধরভে এিং আমরো এ টট িোল আিক্র পদ্ধথ্ থ্ো ো চোভলদ্ধে েোদ্ধিো - 

এিং আমোদ্ধের স দ্ধলর এটট ভর্দ্ধে গি ে  রো উভচি," গভণ নর কুওম্বমা িম্বলবেম্বলর্। "আমোদ্ধের 

সোমদ্ধর্ এির্ও আমোদ্ধের এ টট িড়  োজ রদ্ধেদ্ধে, এিং িো হল প্রভিটট ভর্উ ইে েিোসীর  োদ্ধে 

টট োটট কে উপলব্ধ আদ্ধে িো ভর্ত্রিি  রদ্ধি থ্ো ো এিং আদ্ধরো কিভি  দ্ধর মোর্ুষদ্ধ  টট ো কেওেো। 
আপর্োর েভে এির্ও আপর্োর টট োটট পোওেোর প্রদ্ধেোজর্ থ্োদ্ধ , িোহদ্ধল আভম আপর্োদ্ধ  

িোড়োিোভড় এটট  রোর অর্ুদ্ধরোি  রভে।"  
   

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধল িরো হদ্ধলো:   

  

·         পরীক্ষার কে ফলাফলগুবল বরম্বপােন করা হম্বয়ম্বে - 80,310  

·         কমাে পজজটেভ - 345  

·         েতকরা পজজটেভ - 0.43%  

·         7-বেম্বর্র গে েতকরা পজজটেভ - 0.40%  

·         হােপাতাম্বল ভবতন থাকা করাগী - 364 (+2)  

·         হােপাতাম্বল র্তযর্ ভবতন করা করাগী - 59  

·         ICU এ থাকা করাগী - 91 (0)  



·         ইর্টেউম্বিের্ েহ ICU এ থাকা করাগী - 47 (+5)  

·         কমাে মুজিোর্ - 184,837 (+54)  

·         মৃতয ে - 5  

·         কমাে মৃতয ে - 42,972  

·         প্রম্বয়াগ করা টেকার কমাে কডাজ - 21,143,431  

·         গত 24 ঘণ্টায় প্রম্বয়াগ করা কমাে টেকার কডাজ - 54,621  

·         গত 7 বেম্বর্ প্রম্বয়াগ করা টেকার কমাে কডাজ - 440,613  

·         েতকরা 18 িের এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার কমপম্বক্ষ 

একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 69.4%  

·         েতকরা 18 িের এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার বেবরজগুবল 

েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 63.8%  

·         েতকরা 18 িের এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার কমপম্বক্ষ 

একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 72.0%  

·         েতকরা 18 িের এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার বেবরজগুবল 

েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 65.2%  

·         েতকরা েকল বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার কমপম্বক্ষ একটে কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 57.7%  

·         েতকরা েকল বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 52.7%  

·         েতকরা েকল বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার কমপম্বক্ষ একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 59.9%  

·         েতকরা েকল বর্উ ইয়কনিােী োরা টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

53.9%  
  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো প্রভিটট অঞ্চদ্ধলর পরীক্ষোর পত্রজটটি ফলোফদ্ধলর 7-ভেদ্ধর্র গড় 

িি রো র্ীদ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  

অঞ্চল  
রবিিার, 27 

জুর্, 2021  

কোমিার, 28 

জুর্, 2021  

মঙ্গলিার, 29 

জুর্, 2021  

Capital 

Region  
0.30%  0.30%  0.32%  

Central 

New York  
0.51%  0.45%  0.45%  

Finger 

Lakes  
0.45%  0.43%  0.43%  

Long 

Island  
0.37%  0.36%  0.36%  

Mid-

Hudson  
0.34%  0.32%  0.33%  

Mohawk 

Valley  
0.37%  0.43%  0.48%  

New York 

City  
0.40%  0.41%  0.43%  



North 

Country  
0.77%  0.78%  0.77%  

Southern 

Tier  
0.42%  0.42%  0.39%  

Western 

New York  
0.27%  0.27%  0.29%  

কেে 

িোপী  
0.39%  0.39%  0.40%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো প্রভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীক্ষোর পত্রজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় িি রো র্ীদ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 27 জুর্, 

2021  

কোমিার, 28 

জুর্, 2021  

মঙ্গলিার, 29 

জুর্, 2021  

Bronx  0.33%  0.33%  0.35%  

Kings  0.38%  0.40%  0.41%  

New York  0.32%  0.32%  0.35%  

Queens  0.41%  0.42%  0.43%  

Richmond  0.80%  0.88%  0.98%  

  
   

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধট 345 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর ক োভিড-19 পরীক্ষো পত্রজটটি হদ্ধেভেল, 

েোর ফদ্ধল কমোট সংিযো েো াঁড়োে 2,097,560। র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেিোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

    

কাউবন্ট  
কমাে 

পজজটেভ  

র্তযর্ 

পজজটেভ  

Albany  24,734  1  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,655  3  

Cattaraugus  5,724  1  

Cayuga  6,350  3  

Chautauqua  8,962  1  

Chemung  7,783  1  

Chenango  3,514  1  

Clinton  4,847  1  

Columbia  4,079  6  

Cortland  3,934  0  

Delaware  2,395  1  

Dutchess  29,512  4  

Erie  89,668  3  

Essex  1,595  0  

Franklin  2,564  0  



Fulton  4,429  1  

Genesee  5,441  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,206  1  

Jefferson  6,174  3  

Lewis  2,823  1  

Livingston  4,535  2  

Madison  4,570  0  

Monroe  69,163  11  

Montgomery  4,257  1  

Nassau  183,980  17  

Niagara  20,059  1  

NYC  940,085  214  

Oneida  22,664  3  

Onondaga  39,035  5  

Ontario  7,411  1  

Orange  48,417  8  

Orleans  3,123  0  

Oswego  7,639  0  

Otsego  3,468  1  

Putnam  10,630  1  

Rensselaer  11,249  2  

Rockland  47,022  5  

Saratoga  15,412  3  

Schenectady  13,217  0  

Schoharie  1,701  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,011  0  

St. Lawrence  6,667  2  

Steuben  6,969  1  

Suffolk  201,431  13  

Sullivan  6,692  1  

Tioga  3,842  0  

Tompkins  4,358  0  

Ulster  13,927  0  

Warren  3,674  1  

Washington  3,167  1  

Wayne  5,796  2  

Westchester  129,866  17  

Wyoming  3,588  0  

Yates  1,180  0  



  
   

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 5 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, েোর ফদ্ধল কমোট সংিযো 

েো াঁড়োে 42,972। িসিোদ্ধসর  োউভি অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেিোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্ুোয়ী মৃতয ে  

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতয ে  

Kings  1  

Manhattan  1  

Oneida  1  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোপ  টট ো রণ স্থোর্গুভল এির্ কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য 

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধি টট ো কেওেোর জর্য কিোলো আদ্ধে। কে 

স ল িযত্রি এ টট কেট-পভরচোভলি িযোপ  টট ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টট অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভচ 

ভর্ি েোরণ  রদ্ধি চোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম কেোগয অযোপ) এ িো 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযত্রিরো অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভচ ভর্ি েোরণ  রোর জর্য, 

টট োগুভল পোওেো েোে িোদ্ধের এমর্ স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোদ্ধলর 

সোদ্ধথ্ও কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্, িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপদ্ধেিদ্ধমিগুভল সংক্রোন্ত 

িথ্য জোর্দ্ধি vaccines.gov কেিদ্ধি পোদ্ধরর্।  
  

গি োল, 27,417 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের প্রথ্ম টট োর কডোজ কপদ্ধেভেদ্ধলর্, এিং 30,266 

জর্ িোদ্ধের টট োর ভসভরজটট সমূ্পণ ে  দ্ধরভেদ্ধলর্। টট ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের 

অঞ্চল অর্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেিোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বেবরজগুবল েমূ্পণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  ক্রমির্ নমার্ কমাে  

গত 24 ঘন্টায় 

িৃজি  

ক্রমির্ নমার্  

কমাে  

গত 24 ঘন্টায় 

িৃজি  

Capital 

Region  
666,896  851  620,157  1,515  

Central New 

York  
528,694  711  493,832  1,590  

Finger Lakes  677,099  791  637,184  1,522  

Long Island  1,515,773  3,692  1,376,424  4,205  

Mid-Hudson  1,224,246  2,714  1,107,270  3,321  

Mohawk 

Valley  
261,069  425  243,682  609  

New York City  5,326,627  13,096  4,813,743  14,823  

North Country  244,876  3,808  223,972  454  

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


Southern Tier  346,383  435  323,224  631  

Western New 

York  
732,616  894  671,367  1,596  

Statewide  11,524,279  27,417  10,510,855  30,266  

  
   

েযদ্ধ োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোিদ্ধিোদ্ধডের মোিযদ্ধম ক োভিড-19 িযো ভসর্ ভিিরণ সম্পদ্ধ ে 

ভর্উইে েিোসীরো আপদ্ধডট কপদ্ধি পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধিয ক োভিড-19 

িযো ভসর্ সংক্রোন্ত সমস্ত ভরদ্ধপোটে ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি হদ্ধি; কেদ্ধটর 

িযো ভসদ্ধর্ির্ ভর্দ্ধে আপ-টু-কডট মযোটট্র্ক্স কেিোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্িদ্ধর্র প্রিোসভর্  কডটো 

ডযোিদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আপদ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR কথ্দ্ধ  প্রোপ্ত ভর্উ ইে ে কেট স্বোস্থয 

ভিিোগ (New York State Department of Health)দ্বোরো ভরদ্ধপোটে  রো কডটোর সোদ্ধথ্ কফডোরোল দ্বোরো 

ভরদ্ধপোটে  রো কডটোর সোমোর্য পোথ্ ে য থ্োদ্ধ , কেটটর অন্তিুেি হল কফডোরোল দ্বোরো প্রদ্ধেোগ  রো 

কডোজ এিং অর্যোর্য কেোটিোট পোথ্ ে য। উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  
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