
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/6/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 70% ঘোগে বর্উ ইয়কনাররা ঘকাবভড-19 টিকার 

অন্তত একটি ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্  

   

রাজেিোেী 7 বিম্বর্র গড় সংক্রমম্বণর হার কম্বম 0.58% হম্বয়ম্বে  

   

গত 24  ন্টায় প্রম্বয়াগ করা টিকার ঘমাি ঘডাজ - 27,306  

   

রাজেিোেী 347 জর্ ঘরাগী হাসোতাম্বল ভবতন  

      

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘোগয 70 শতাাংশ নর্উ ইয়কনার- োরা 

12 বের এবাং তার ঘবনশ বয়সী- তারা টিকার অ্ন্তত একটি ঘ াজ ঘেময়মের্। 15 জরু্ গভর্ নর 

কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে ঘকানভ -19 (COVID-19) সাংক্রান্ত নর্মষধাজ্ঞা অ্নবলমে তুমল ঘর্ওয়া 

হমব কারণ 18 বা তার ঘবনশ বয়সী 70 শতাাংশ নর্উ ইয়কনাররা ঘকানভ -19 টিকাকরণ নসনরমজর 

প্রথম ঘ াজ নর্ময়মের্।  

   

"ঘকানভ -19 এর জর্য নর্উ ইয়মকনর ঘোগয প্রমতযমক োমত টিকা োর্ তা নর্শ্চিত করমত 

আমামের লডাই জানর আমে এবাং এটিমক নিরতমর েরাশ্চজত করা োমব কী র্া তা নর্ভনর করমে 

আমামের টিকা ঘর্ওয়ার ওের জানর আমে," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বে। "ঘসই কারমণ নর্উ ইয়কন 

ঘেি অ্সাধারণ ইর্মসনিভ অ্ফার করমে োমত নর্শ্চিত করা োয় ঘে অ্নভষযমতর নেমক এনগময় 

ঘেমত েত ঘবনশ সাংখ্যক নর্উ ইয়কনারমক ঘের্ টিকাকরণ ঘেওয়া সম্ভব হয়। োরা এখ্র্ও টিকা 

ঘর্র্নর্ তামের এখ্র্ই নর্মত অ্র্ুমরাধ করনে—অ্যােময়িমমি, ওয়াক-ইর্ সহ, রাজযজমুড 

উেলভয।" 

   

আজমকর তথয সাংমেমে নর্মি তুমল ধরা হমলা:   

   

• েতগুবল েরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 35,339  

• ঘমাি েজজটিভ - 255  

• েজজটিম্বভর োম্বস নম্বন্টজ - 0.72%  

• 7-বিম্বর্র গড় েতকরা েজজটিভ - 0.58%  

• হাসোতাম্বল ঘরাগী ভবতন - 347 (+17)  

• সিে ভবতন হওয়া ঘরাগী - 49  

• ICU-ঘত থাকা ঘরাগী - 78 (-2)  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-restrictions-lifted-70-adult-new-yorkers-have-received-first


• ইর্টিউম্বিের্ সহ আইবসইউ-ম্বত ঘরাগী ভবতন - 40 (+1)  

• ঘমাি োড়া ঘেম্বয়ম্বের্ - 185,161 (+28)  

• মৃতযে - 7  

• ঘমাি মৃতযে - 42,993  

• ঘমাি প্রম্বয়াগ করা টিকার ঘডাজ - 21,359,637  

• গত 24  ন্টায় েতগুবল টিকার ঘডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 27,306  

• গত 7 বিম্বর্ েতগুবল টিকার ঘডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 270,827  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বির েতকরা েবরমাণ োরা অন্তত 

একটি টিকার ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ - 69.9%  

• 18 িের িা তার ঘিবে িয়সী বর্উইয়কনিাসীম্বির েত েতাংে টিকার সম্পূণ ন 

ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ - 64.5%  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা অন্তত একটি ভোকবসম্বর্র ঘডাজ 

ঘেম্বয়ম্বের্ (CDC) - 72.6%  

• 18 এিং তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা সম্পূণ ন ভোকবসম্বর্র ঘডাজ 

ঘেম্বয়ম্বের্ (CDC) - 66.0%  

• সমস্ত বর্উইয়কনিাসীর েত েতাংে টিকার অন্তত একিা ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ - 

58.2%  

• সমস্ত বর্উইয়কনিাসীর েত েতাংে টিকার সম্পণূ ন ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ - 53.3%  

• সমস্ত বর্উইয়কনিাসীর েত েতাংে টিকার অন্তত একিা ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 60.5%  

• সমস্ত বর্উইয়কনিাসীর েত েতাংে টিকার সম্পণূ ন ঘডাজ ঘেম্বয়ম্বের্ (CDC) - 54.6%  

  

গত নতর্ নেমর্ নরমোিন করা প্রনতটি অ্ঞ্চমলর েরীোর েশ্চজটিভ ফলাফমলর 7-নেমর্র গড 

শতকরা র্ীমি ঘেওয়া হময়মে:  

   

অঞ্চল  
েবর্িার, জুলাই 3, 

2021  

েবর্িার, জুলাই 4, 

2021  

ঘসামিার, জুলাই 5, 

2021  

Capital Region  0.34%  0.31%  0.32%  

Central New York  0.66%  0.69%  0.69%  

Finger Lakes  0.63%  0.62%  0.66%  

Long Island  0.50%  0.52%  0.56%  

Mid-Hudson  0.41%  0.43%  0.46%  

Mohawk Valley  0.55%  0.53%  0.47%  

New York City  0.59%  0.62%  0.63%  

North Country  0.77%  0.68%  0.77%  

Southern Tier  0.28%  0.36%  0.37%  

Western New York  0.45%  0.48%  0.50%  

ঘেি িোেী  0.54%  0.56%  0.58%  

   



নর্উইয়কন নসটির প্রনতটি বমরামত গত 7 নেমর্ েশ্চজটিভ ফলাফমলর শতাাংমশর গড হার ো গত 

নতর্ নেমর্ নরমোিন করা হময়মে তা হল:  

   

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, জুলাই 

3, 2021  

েবর্িার, জুলাই 

4, 2021  

ঘসামিার, জুলাই 

5, 2021  

Bronx  0.51%  0.54%  0.56%  

Kings  0.55%  0.58%  0.57%  

New York  0.48%  0.53%  0.55%  

Queens  0.58%  0.60%  0.63%  

Richmond  1.36%  1.40%  1.35%  

   

গত কাল নর্উইয়কন ঘেমি 255 জর্ নর্উইয়কনবাসী ঘকানভ -19 েশ্চজটিভ হময়মের্, ঘমাি সাংখ্যা 

োাঁডাল 20,99,931 জর্। র্ীমি ঘভৌগনলক নভনিমত ঘভমে ঘেখ্ামর্া হময়মে:  

    

কাউবন্ট  ঘমাি েজজটিভ  র্তযর্ েজজটিভ  

Albany  24,740  1  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,669  0  

Cattaraugus  5,728  0  

Cayuga  6,357  0  

Chautauqua  8,966  0  

Chemung  7,787  1  

Chenango  3,516  0  

Clinton  4,856  1  

Columbia  4,083  0  

Cortland  3,935  0  

Delaware  2,395  0  

Dutchess  29,528  4  

Erie  89,737  8  

Essex  1,597  0  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,432  0  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,406  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,210  1  

Jefferson  6,192  5  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,540  0  

Madison  4,571  0  



Monroe  69,240  7  

Montgomery  4,259  0  

Nassau  184,182  29  

Niagara  20,073  0  

NYC  941,457  127  

Oneida  22,675  1  

Onondaga  39,094  5  

Ontario  7,417  2  

Orange  48,453  13  

Orleans  3,125  0  

Oswego  7,643  2  

Otsego  3,471  0  

Putnam  10,634  0  

Rensselaer  11,253  0  

Rockland  47,093  7  

Saratoga  15,418  1  

Schenectady  13,220  1  

Schoharie  1,705  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,015  2  

St. Lawrence  6,672  0  

Steuben  6,975  1  

Suffolk  201,602  22  

Sullivan  6,699  0  

Tioga  3,843  0  

Tompkins  4,365  1  

Ulster  13,937  1  

Warren  3,680  0  

Washington  3,169  2  

Wayne  5,800  0  

Westchester  129,947  9  

Wyoming  3,597  1  

Yates  1,180  0  

   

গতকাল নর্উ ইয়কন ঘেমি ঘকানভ -19 এর কারমণ 7 জর্ নর্উ ইয়কনবাসীর মৃতুয হময়মে, োর 

ফমল ঘমাি সাংখ্যা এমস োাঁনডময়মে 42,993-এ। বসবামসর কাউনি অ্র্ুসামর, র্ীমি ঘভৌগনলক 

নভনিমত ঘভমে ঘেখ্ামর্া হময়মে:  

 

 

 



কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতযে  

Herkimer  1  

Kings  1  

Manhattan  1  

Montgomery  1  

Queens  2  

Warren  1  

   

নর্উ ইয়কন ঘেমির সকল বযােক টিকাকরণ স্থার্গুনল ঘোগয নর্উ ইয়কনবাসীমের জর্য প্রথম-

আসা, প্রথম-োওয়ার নভনিমত নবর্া-অ্যােময়িমমমি টিকা ঘেওয়ার জর্য ঘখ্ালা আমে। ঘে 

সকল বযশ্চি একটি ঘেি-েনরিানলত বযােক টিকাকরণ স্থামর্ একটি অ্যােময়িমমমির সময়সূনি 

নর্ধ নারণ করমত িার্ তারা Am I Eligible App (আনম ঘোগয অ্যাে) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্েমর ঘফার্ কমর তা করমত োমরর্। বযশ্চিরা অ্যােময়িমমমির সময়সূনি নর্ধ নারণ করার জর্য, 

টিকাগুনল োওয়া োয় তামের এমর্ স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগ, ফাম নানস,  ািার বা হাসোতামলর সামথও 

ঘোগামোগ করমত োমরর্, বা তামের কাোকানে টিকার অ্যােময়িমমিগুনল সাংক্রান্ত তথয 

জার্মত vaccines.gov ঘেখ্মত োমরর্।  

   

গতকাল, 11,799 জর্ নর্উ ইয়কনবাসী তামের টিকার প্রথম ঘ াজ ঘেময়নেমলর্, এবাং 17,816 জর্ 

তামের টিকার নসনরজটি সম্পূণ ন কমরনেমলর্। টিকা ঘেময়মের্ এমর্ নর্উ ইয়কনবাসীমের অ্ঞ্চল 

অ্র্ুসামর র্ীমি ঘভৌগনলক নভনিমত ঘভমে ঘেখ্ামর্া হময়মে:  

   

   

োম্বির অন্তত 

একটি ভোকবসর্ 

ঘিওয়া হম্বয়ম্বে  

   

টিকার বসবরজগুবল 

সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

অঞ্চল  সি নম্বমাি  
গত 24 

 ন্টায়  
সি নম্বমাি  

গত 24 

 ন্টায়  

Capital Region  670,760  711  625,219  1,299  

Central New York  531,198  249  497,849  564  

Finger Lakes  680,762  426  642,250  773  

Long Island  1,530,950  2,015  1,394,126  3,016  

Mid-Hudson  1,234,421  1,555  1,118,832  2,010  

Mohawk Valley  262,598  184  245,799  299  

New York City  5,382,381  4,640  4,882,977  6,052  

North Country  246,501  162  225,563  365  

Southern Tier  348,116  198  325,633  344  

Western New 
York  

738,296  1,659  680,938  3,094  

ঘেি বযােী  11,625,983  11,799  10,639,186  17,816  

   

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


নর্উইয়কন বাসীরা ঘকানভ -19 ভযাকনসমর্র নবতরমণর বযাোমর ঘকানভ -19 ভযাকনসর্ ট্র্যাকার 

 যাশমবাম নর মাধযমম আেম ি ঘেমত োমরর্। ভযাকনসর্ ঘকন্দ্রগুনলমক 24  ণ্টার মমধয ঘকানভ -19 

ভযাকনসর্ সাংক্রান্ত সমস্ত নরমোিন নর্উইয়কন ঘেি স্বাস্থয নবভাগমক জার্ামত হমব; ঘেমির 

ভযাকনসমর্শর্ নর্ময় আে-িু-ঘ ি মযাটট্র্ক্স ঘেখ্ামর্ার জর্য ভযাকনসমর্শমর্র প্রশাসনর্ক ঘ িা 

 যাশমবাম ন প্রনতনের্ আেম ি করা হয়। NYSIIS এবাং CIR ঘথমক প্রাপ্ত নর্উ ইয়কন ঘেি স্বাস্থয নবভাগ 

(New York State Department of Health)দ্বারা নরমোিন করা ঘ িার সামথ ঘফ ারাল দ্বারা নরমোিন 

করা ঘ িার সামার্য োথ নকয থামক, ঘেটির অ্ন্তভুনি হল ঘফ ারাল দ্বারা প্রময়াগ করা ঘ াজ এবাং 

অ্র্যার্য ঘোিখ্াি োথ নকয। উেমরর নরনলজটিমত উভয় র্েরই অ্ন্তভুি আমে।  

   

###  
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