
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/5/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

ক োভিড-19 এর বিুম্বে স্টেট'র লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর কুওম্বমা বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে স্টের্  

   

স্টেট িোপী 7-বেম্বর্ গম্বড় 0.56% পজিটটভ  

   

গি 24 ঘন্টাে 13,225 টট টটকার স্ট াি প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে  

   

স্টেট িোপী 330 ির্ স্টরাগী হাসপািাম্বল ভবিন হম্বেম্বের্  

   

গিকাল ক োভিড-19 এর কারম্বে স্টেট িোপী 2 িম্বর্র মৃিয ে  হম্বেম্বে  

 

      

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

আপমেে সেময়মের্।  

"আমরা িকল সেক স্টেমক ক োভিড-19 (COVID-19) স্টক পরাস্ত করার জর্য কাজ করসে, এবং 

আরও স্টবসি কমর সর্উ ইয়কনবািীমের প্রসিসের্ টেকা স্টেওয়া িামে িামে, আমামের ভসবষ্যি 

উজ্জ্বল স্টেখায়," গভে নর কুওম্বমা িম্বলবেম্বলর্। "সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য র্িুর্ উৎিাহোর্ 

করার প্রস্তাব স্টেওয়ার মাধ্যমম আমরা স্টেে জমুে িাইেগুসলমি হামি টেকা স্টেওয়ার জর্য কাজ 

করসে। মমর্ রাখুর্ স্টে মঙ্গমলর জর্য এবং আমামের স্টেেমক এসগময় সর্ময় োওয়ার জর্য এই 

অ্সিমারীটেমক পরাস্ত করার িাসবকাটি হল টেকাকরণ, িুিরাং আপসর্ েসে এখর্ও টেকাটে র্া 

স্টপময় োমকর্ িাহমল আজই একটে অ্যাপময়ন্টমমন্ট কুর্ বা িরািসর একটে িাইমে িমল োর্।"  

   

আজমকর িেয িংমেমপ সর্মি িুমল ধ্রা হমলা:    

• বরম্বপাটন করা পরীক্ষার ফলাফল - 48,317  

• স্টমাট পজিটটভ - 368  

• েিকরা পজিটটভ - 0.76%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজিটটভ - 0.56%  

• স্টরাগীর হাসপািাম্বল ভবিন - 330 (-12)  

• র্িযর্ ভবিন হওো স্টরাগী - 35  

• ICU এ থ্াকা স্টরাগী - 80 (-5)  



• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU এ থ্াকা স্টরাগী - 39 (অ্পসরবসিনি রময়মে)  

• স্টমাট মুজিোর্ - 185,133 (+51)  

• মৃিয ে - 2  

• স্টমাট মৃিয ে - 42,986  

• প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 21,332,331  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 13,225  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার স্টমাট স্ট াি - 285,998  

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

একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ - 69.8%  

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

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 64.4%  

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

একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ (CDC) - 72.6%  

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

সম্পূে ন কম্বরম্বের্  (CDC) - 66.0%  

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

58.1%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 53.3%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট স্ট াি স্টপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 60.5%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরিগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 54.6%    

প্রসি এলাকায় গি 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর িিাংমির হার ো গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে িা হল:   

অঞ্চল 
শুক্রিার, 2 

িুলাই, 2021 

েবর্িার, 3 

িুলাই, 2021 

রবিিার, 4 

িুলাই, 2021 

Capital Region  0.34%  0.34%  0.31%  

Central New 
York  

0.68%  0.66%  0.69%  

Finger Lakes  0.55%  0.63%  0.62%  

Long Island  0.46%  0.50%  0.52%  

Mid-Hudson  0.39%  0.41%  0.43%  

Mohawk Valley  0.56%  0.55%  0.53%  

New York City  0.55%  0.59%  0.62%  

North Country  0.83%  0.77%  0.68%  

Southern Tier  0.29%  0.28%  0.36%  

Western New 
York  

0.43%  0.45%  0.48%  

স্টেট িোপী  0.51%  0.54%  0.56%  



   

গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসিটে সর্উ ইয়কন সিটে বমরা'র 7-সেমর্র পরীোর পজজটেভ 

ফলাফমলর গে িিকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে: 

   

NYC এর 

িম্বরা 

শুক্রিার, 2 

িুলাই, 2021 

েবর্িার, 3 

িুলাই, 2021 

রবিিার, 4 

িুলাই, 2021 

Bronx  0.47%  0.51%  0.54%  

Kings  0.53%  0.55%  0.58%  

New York  0.42%  0.48%  0.53%  

Queens  0.55%  0.58%  0.60%  

Richmond  1.28%  1.36%  1.40%  

    

গিকাল, সর্উ ইয়কন স্টেমে 368 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর ক োভিড-19 পরীো পজজটেভ হময়সেল, 

োর ফমল স্টমাে িংখযা ো াঁোয় 2,099,676। র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:   

      

কাউবন্ট   স্টমাট পজিটটভ র্িযর্ পজিটটভ 

Albany  24,739  0  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,669  9  

Cattaraugus  5,728  0  

Cayuga  6,357  3  

Chautauqua  8,966  0  

Chemung  7,786  2  

Chenango  3,516  0  

Clinton  4,855  0  

Columbia  4,083  1  

Cortland  3,935  0  

Delaware  2,395  0  

Dutchess  29,524  2  

Erie  89,729  12  

Essex  1,597  0  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,432  0  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,209  0  

Jefferson  6,187  2  

Lewis  2,827  1  

Livingston  4,540  0  



Madison  4,571  0  

Monroe  69,233  11  

Montgomery  4,259  0  

Nassau  184,153  31  

Niagara  20,073  1  

NYC  941,330  227  

Oneida  22,674  3  

Onondaga  39,089  5  

Ontario  7,415  1  

Orange  48,440  1  

Orleans  3,125  0  

Oswego  7,641  1  

Otsego  3,471  0  

Putnam  10,634  2  

Rensselaer  11,253  1  

Rockland  47,086  5  

Saratoga  15,417  0  

Schenectady  13,219  0  

Schoharie  1,705  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,013  0  

St. Lawrence  6,672  0  

Steuben  6,974  1  

Suffolk  201,580  25  

Sullivan  6,699  0  

Tioga  3,843  0  

Tompkins  4,364  3  

Ulster  13,936  3  

Warren  3,680  0  

Washington  3,167  0  

Wayne  5,800  2  

Westchester  129,938  11  

Wyoming  3,596  2  

Yates  1,180  0  

   

  



গিকাল, ক োভিড-19 এর কারমণ 2 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃিুয হময়মে, োর ফমল স্টমাে িংখযা 

ো াঁোয় 42,986। বিবামির কাউসন্ট অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে: 

   

কাউবন্ট র্িযর্ মৃিয ে 

Bronx  1  

Suffolk  1  

   

সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরণ স্থার্গুসল স্টোগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রেম-

আিা, প্রেম-পাওয়ার সভসিমি সবর্া-অ্যাপময়ন্টমমমন্ট টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টখালা আমে। োরা 

স্টেে িাসলি একটে গণ ভযাকসিমর্ির্ িাইমে ভযাকসিমর্িমর্র জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট সিসেউল 

করমি িার্ িারা  অ্যাম আই এসলমজবল অ্যাপ-এর মাধ্যমম বা 1-833-NYS-4-VAX-স্টি স্টফার্ 

করমি পামরর্। স্থার্ীয় স্বাস্থয সবভাগ, ফাম নাসি, োক্তার বা হািপািাল স্টেখামর্ ভযাকসির্ উপলভয 

স্টিখামর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট সিসেউল করার জর্য স্টোগামোগ করা স্টেমি পামর অ্েবা কাোকাসে 

ভযাকসিমর্র অ্যাপময়ন্টমমন্ট িংক্রান্ত িেয স্টপমি vaccines.gov িাইে স্টেখমি পামরর্।  

গিকাল, 6,951 জর্ সর্উ ইয়কনবািী িামের প্রেম টেকার স্টোজ স্টপময়সেমলর্, এবং 7,089 জর্ 

িামের টেকার সিসরজটে িমূ্পণ ন কমরসেমলর্। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের অ্ঞ্চল 

অ্র্ুিামর র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:   

   

যাম্বের অন্তি একটট 

ভোকবসর্ স্টেওো 

হম্বেম্বে 

   
টটকার বসবরিগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 
   

অঞ্চল সি নম্বমাট 
গি 24 

ঘন্টাে 
সি নম্বমাট 

গি 24 

ঘন্টাে 

Capital Region  670049  188  623920  236  

Central New 
York  

530949  146  497285  212  

Finger Lakes  680336  206  641477  276  

Long Island  1528935  790  1391110  812  

Mid-Hudson  1232866  557  1116822  594  

Mohawk Valley  262414  92  245500  101  

New York City  5377741  4708  4876925  4416  

North Country  246339  36  225198  83  

Southern Tier  347918  74  325289  124  

Western New 
York  

736637  154  677844  235  

স্টেে বযাপী  11614184  6951  10621370  7089  

   

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


েয ক োভিড-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযািমবামেনর মাধ্যমম ক োভিড-19 ভযাকসির্ সবিরণ িম্পমকন 

সর্উইয়কনবািীরা আপমেে স্টপমি পামরর্। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসলমক 24 ঘণ্টার মমধ্য স্টকাসভে-19 

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

ভযাকসিমর্ির্ সর্ময় আপ-েু-মেে মযাটট্র্ক্স স্টেখামর্ার জর্য ভযাকসিমর্িমর্র প্রিািসর্ক স্টেো 

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

সবভামগর স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টেমক িামার্য আলাো োর মমধ্য স্টকমন্দ্রর প্রিািসর্ক 

স্টোজ এবং অ্র্যার্য িামার্য পাে নকয অ্ন্তভুনক্ত। উপমরর সরসলজটেমি উভয় র্ম্বরই অ্ন্তভুক্ত 

আমে।   

 

### 
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