
 

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

 

 

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

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

   

রাজ্েিোপী 7 বেম্বর্র গড় েংক্রমম্বণর হার কম্বম 0.65% হম্বয়ম্বে  

   

গত 24 ঘন্টায় প্রম্বয়াগ করা টেকার কমাে কডাজ্ -39,609  

   

রাজ্েিোপী 354 জ্র্ করাগী হােপাতাম্বল ভবতন  

      

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ রামজযর ককাভভড-19   (19-COVID ) কমাকাভিলা সম্পমকন ভর্উ 

ইয়কনিাসীমের হালর্াগাে তথ্য প্রোর্ কমরমের্।  

   

"কম ার পভরশ্রমী ভর্উ ইয়কনিাসীমের প্রমেষ্টার কজমর আমরা ককাভভড -কক ভেরতমর পরাজজত 

করার ভেমক প্রভতভের্ই এভগময় েমলভে," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বে। "আমরা অ্মর্কটা পথ্ 

কপভরময় এমসভে। তমি আমরা যা করভে তার পাশাপাভশ ধারািাভহকতা িজায় রাখাও অ্তযন্ত 

গুুত্বপূর্ ন এিং এর কসরা উপায় হল টটকা কর্ওয়া। এখর্ও আপর্ার টটকা র্া কর্ওয়া হমল আভম 

অ্র্ুমরাধ করি দ্রতু ভর্ময় ভর্র্, শুধু ভর্মজর জর্য র্য়, ভর্উ ইয়মকনর অ্র্যার্য কলামকমের জর্যও 

এটট ভর্ময় ভর্র্।"  

 

আজমকর তথ্য সংমেমপ ভর্মে তুমল ধরা হমলা:   

   

• যতগুবল পরীক্ষার ফলাফল জ্ার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 51,237  

• কমাে পজজ্টেভ - 486  

• েতকরা পজজ্টেভ - 0.95%  

• 7-বেম্বর্র গড় েতকরা পজজ্টেভ - 0.65%  

• হােপাতাম্বল করাগী ভবতন - 354 (+7)  

• র্তুর্ ভবতন হওয়া করাগী - 50  

• আইবেইউম্বত করাগী ভবতন - 77 (-1)  

• ইর্টেউম্বিের্ েহ আইবেইউম্বত করাগী ভবতন - 39 (-1)  

• কমাে োড়া কপম্বয়ম্বের্ - 185,195 (+34)  

• মৃতুে - 5  

• কমাে মৃতুে - 42,998  



• কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ্ - 21,399,246  

• গত 24 ঘন্টায় যতগুবল টেকার কডাজ্ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 39,609  

• গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ্ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 255,815  

• 18 এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােীম্বের েতকরা পবরমাণ যারা 

অন্তত একটে টেকার কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ - 70.0%  

• 18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাংে টেকার 

েম্পূণ ন কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ - 64.6%  

• 18 এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী যারা অন্তত একটে ভোকবেম্বর্র 

কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 72.7%  

• 18 এিং তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী যারা েম্পূণ ন ভোকবেম্বর্র কডাজ্ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 66.1%  

• েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাংে টেকার অন্তত একো কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ 

- 58.2%  

• েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাংে টেকার েম্পণূ ন কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ - 53.5%  

•  েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাংে টেকার অন্তত একো কডাজ্ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 60.6%  

• েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাংে টেকার েম্পণূ ন কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 54.7%  

   

গত ভতর্ ভেমর্ ভরমপাটন করা প্রভতটট অ্ঞ্চমলর পরীোর পজজটটভ ফলাফমলর 7-ভেমর্র গড় 

শতকরা র্ীমে কেওয়া হময়মে:  

   

অঞ্চল  
রবিিার, 4 

জ্ুলাই, 2021  

কোমিার, 5 

জু্লাই, 2021  

মঙ্গলিার, 6 

জ্ুলাই 2021  

Capital 
Region  

0.31%  0.32%  0.26%  

Central New 
York  

0.69%  0.69%  0.75%  

Finger Lakes  0.62%  0.66%  0.72%  

Long Island  0.52%  0.56%  0.67%  

Mid-Hudson  0.43%  0.46%  0.50%  

Mohawk 
Valley  

0.53%  0.47%  0.53%  

New York City  0.62%  0.63%  0.71%  

North Country  0.68%  0.77%  0.75%  

Southern Tier  0.36%  0.37%  0.37%  

Western New 
York  

0.48%  0.50%  0.58%  

কেে িোপী  0.56%  0.58%  0.65%  

   



গত ভতর্ ভেমর্ ভরমপাটন করা প্রভতটট ভর্উ ইয়কন ভসটট িমরা'র 7-ভেমর্র পরীোর পজজটটভ 

ফলাফমলর গড় শতকরা র্ীমে কেওয়া হময়মে:  

   

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 4 

জ্ুলাই, 2021  

কোমিার, 5 

জ্ুলাই 2021  

মঙ্গলিার, 6 

জ্ুলাই, 2021  

Bronx  0.54%  0.56%  0.67%  

Kings  0.58%  0.57%  0.67%  

New York  0.53%  0.55%  0.60%  

Queens  0.60%  0.63%  0.71%  

Richmond  1.40%  1.35%  1.38%  

   

গত কাল ভর্উইয়কন কেমট 486 জর্ ভর্উইয়কনিাসী ককাভভড-19 পজজটটভ হময়মের্, কমাট সংখযা 

োাঁড়াল 21,00,417 জর্। র্ীমে কভৌগভলক ভভভিমত কভমে কেখামর্া হময়মে:  

    

কাউবন্ট  কমাে পজজ্টেভ  র্তুর্ পজজ্টেভ  

Albany  24,740  0  

Allegany  3,562  0  

Broome  18,669  0  

Cattaraugus  5,729  1  

Cayuga  6,358  1  

Chautauqua  8,966  0  

Chemung  7,788  1  

Chenango  3,516  0  

Clinton  4,857  1  

Columbia  4,083  0  

Cortland  3,936  1  

Delaware  2,395  0  

Dutchess  29,532  4  

Erie  89,749  12  

Essex  1,598  1  

Franklin  2,564  0  

Fulton  4,433  1  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,408  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,211  1  

Jefferson  6,192  0  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,540  0  

Madison  4,572  1  



Monroe  69,259  19  

Montgomery  4,260  1  

Nassau  184,219  37  

Niagara  20,077  4  

NYC  941,770  313  

Oneida  22,677  2  

Onondaga  39,101  7  

Ontario  7,417  0  

Orange  48,458  5  

Orleans  3,125  0  

Oswego  7,644  1  

Otsego  3,473  2  

Putnam  10,635  1  

Rensselaer  11,253  0  

Rockland  47,105  12  

Saratoga  15,420  2  

Schenectady  13,221  1  

Schoharie  1,705  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,015  0  

St. Lawrence  6,672  0  

Steuben  6,976  1  

Suffolk  201,633  31  

Sullivan  6,701  2  

Tioga  3,843  0  

Tompkins  4,365  0  

Ulster  13,939  2  

Warren  3,681  1  

Washington  3,169  0  

Wayne  5,800  0  

Westchester  129,962  15  

Wyoming  3,597  0  

Yates  1,180  0  

   

গতকাল ভর্উ ইয়কন কেমট ককাভভড-19 এর কারমর্ 5 জর্ ভর্উ ইয়কনিাসীর মৃতুয হময়মে, যার 

ফমল কমাট সংখযা এমস োাঁভড়ময়মে 42,998-এ। িসিামসর কাউভি অ্র্ুসামর, র্ীমে কভৌগভলক 

ভভভিমত কভমে কেখামর্া হময়মে:  

   
 

 



কাউবন্ট  র্তুর্ মৃতুে  

Bronx  1  

Onondaga  1  

Rensselaer  1  

Rockland  1  

Wayne  1  

   

ভর্উ ইয়কন কেমটর সকল িযাপক টটকাকরর্ স্থার্গুভল কযাগয ভর্উ ইয়কনিাসীমের জর্য প্রথ্ম-আসা, 

প্রথ্ম-পাওয়ার ভভভিমত ভির্া-অ্যাপময়িমমমি টটকা কেওয়ার জর্য কখালা আমে। কয সকল িযজি 

একটট কেট-পভরোভলত িযাপক টটকাকরর্ স্থামর্ একটট অ্যাপময়িমমমির সময়সূভে ভর্ধ নারর্ 

করমত োর্ তারা Am I Eligible App (আভম কযাগয অ্যাপ) এ িা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কফার্ 

কমর তা করমত পামরর্। িযজিরা অ্যাপময়িমমমির সময়সূভে ভর্ধ নারর্ করার জর্য, টটকাগুভল 

পাওয়া যায় তামের এমর্ স্থার্ীয় স্বাস্থয ভিভাগ, ফাম নাভস, ডািার িা হাসপাতামলর সামথ্ও কযাগামযাগ 

করমত পামরর্, িা তামের কাোকাভে টটকার অ্যাপময়িমমিগুভল সংক্রান্ত তথ্য 

জার্মত vaccines.gov কেখমত পামরর্।  

   

গতকাল, 18,886 জর্ ভর্উ ইয়কনিাসী তামের টটকার প্রথ্ম কডাজ কপময়ভেমলর্, এিং 22,895 জর্ 

তামের টটকার ভসভরজটট সম্পূর্ ন কমরভেমলর্। টটকা কপময়মের্ এমর্ ভর্উ ইয়কনিাসীমের অ্ঞ্চল 

অ্র্ুসামর র্ীমে কভৌগভলক ভভভিমত কভমে কেখামর্া হময়মে:  

   

   

টেকার কমপম্বক্ষ একটে 

কডাজ্ কপম্বয়ম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

টেকার বেবরজ্গুবল 

েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেজি  

   

অঞ্চল  ক্রমেজঞ্চত কমাে  
গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  
ক্রমেজঞ্চত কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  

Capital Region  671,431  671  626,034  815  

Central New 
York  

531,610  412  498,621  772  

Finger Lakes  681,301  539  643,122  872  

Long Island  1,533,597  2,647  1,397,006  2,880  

Mid-Hudson  1,236,280  1,859  1,120,973  2,141  

Mohawk Valley  262,808  210  246,246  447  

New York City  5,393,718  11,337  4,896,129  13,152  

North Country  246,702  201  225,815  252  

Southern Tier  348,433  317  326,057  424  

Western New 
York  

738,989  693  682,078  1,140  

কেট িযাপী  11,644,869  18,886  10,662,081  22,895  

   

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


েয ককাভভড-19 ভযাকভসর্ ট্র্যাকার ডযাশমিামডনর মাধযমম ককাভভড-19 ভযাকভসর্ ভিতরর্ সম্পমকন 

ভর্উইয়কনিাসীরা আপমডট কপমত পামরর্। ভযাকভসর্ ককন্দ্রগুভলমক 24 ঘণ্টার মমধয ককাভভড-19 

ভযাকভসর্ সংক্রান্ত সমস্ত ভরমপাটন ভর্উইয়কন কেট স্বাস্থয ভিভাগমক জার্ামত হমি; কেমটর 

ভযাকভসমর্শর্ ভর্ময় আপ-টু-কডট মযাটট্র্ক্স কেখামর্ার জর্য ভযাকভসমর্শমর্র প্রশাসভর্ক কডটা 

ডযাশমিামডন প্রভতভের্ আপমডট করা হয়। NYSIIS এিং CIR কথ্মক প্রাপ্ত ভর্উ ইয়কন কেট স্বাস্থয 

ভিভাগ (New York State Department of Health)দ্বারা ভরমপাটন করা কডটার সামথ্ কফডারাল 

দ্বারা ভরমপাটন করা কডটার সামার্য পাথ্ নকয থ্ামক, কযটটর অ্ন্তভুনি হল কফডারাল দ্বারা প্রময়াগ 

করা কডাজ এিং অ্র্যার্য কোটখাট পাথ্ নকয। উপমরর ভরভলজটটমত উভয় র্ম্বরই অ্ন্তভুি আমে।  
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