
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/10/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

ককাবভড-19 এর বিুম্বে কেট'র লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর কুওম্বমা বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্  

   

রাজ্েিোপী 7 বেম্বর্র গড় সংক্রমম্বের হার কম্বম 0.79% হম্বেম্বে  

   

গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ্ - 41,223  

   

র্ ম্বটট িোপী 342 জ্র্ করাগীম্বক হাসপািাম্বল ভবিন করা হম্বেম্বে  

   

গিকাল কথ্ম্বক কেট জ্ু ককাবভড-19 এ 3 জ্ম্বর্র মৃিযে হম্বেম্বে  

      

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

আপমেে সেময়মের্।  
   

"সর্উ ইয়কনবািীরা অ্সবশ্বািয সিষ্টািার এবং মমর্াবল সর্ময় স্টকাসভে-19 (COVID-19) মহামাসরর 

সবুমে লডাই কমরমের্ তমব এো মমর্ রাখা অ্তযন্ত গুুত্বপূর্ ন স্টে এই োর্বমক সিরতমর 

পরাজজত করার উপায় হল টেকাকরর্," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বে। "স্টে িমস্ত সর্উ ইয়কনবািী 

এখর্ও টেকা স্টর্র্সর্ আসম তামের অ্র্ুমরাধ করসে এখর্ই সর্ময় সর্র্—েত দ্রতু আমরা িবাইমক 

টেকা সেমত পারব, তত দ্রতু স্টকাসভে অ্তীমতর একটে সবষময় পসরর্ত হমব।"  
   

আজমকর তথ্য িংমেমপ সর্মি তুমল ধরা হমলা:   

   

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জ্ার্াম্বর্া হম্বেম্বে - 80,311  

• কমাট পজজ্টটভ - 661  

• েিকরা পজজ্টটভ - 0.82%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজ্টটভ - 0.79%  

• করাগীর হাসপািাম্বল ভবিন - 342 (-7)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 50  

• আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 73 (0)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 37 (0)  

• কমাট োড়া কপম্বেম্বের্ - 185,351 (+58)  

• মৃিযে - 3  

• কমাট মৃিযে - 43,009  



• কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ্ - 21,524,919  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ্ - 41,223  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ্ - 237,218  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট 

কডাজ্ কপম্বেম্বের্ - 70.3%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজ্গুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 65.0%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট 

কডাজ্ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.0%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজ্গুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 66.5%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট কডাজ্ কপম্বেম্বের্ - 58.6%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজ্গুবল সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ - 53.8%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কমপম্বক্ষ একটট কডাজ্ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 
60.8%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজ্গুবল সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 55.1%  
   

প্রসত এলাকায় গত 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর িতাংমির হার ো গত সতর্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে তা হল:  

   

অঞ্চল  
িুধিার, 7 

জ্ুলাই, 2021  

িৃস্পবিিার, 8 

জ্ুলাই, 2021  

শুক্রিার, 9 

জ্ুলাই, 2021  

Capital Region  0.31%  0.38%  0.44%  

Central New 
York  

0.74%  0.73%  0.70%  

Finger Lakes  0.75%  0.76%  0.80%  

Long Island  0.71%  0.79%  0.85%  

Mid-Hudson  0.53%  0.55%  0.64%  

Mohawk Valley  0.59%  0.64%  0.63%  

New York City  0.74%  0.80%  0.85%  

North Country  0.49%  0.44%  0.41%  

Southern Tier  0.37%  0.44%  0.47%  

Western New 
York  

0.57%  0.59%  0.59%  

কেট িোপী  0.68%  0.73%  0.79%  

   

গত সতর্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসতটে সর্উ ইয়কন সিটে বমরা'র 7-সেমর্র পরীোর পজজটেভ 

ফলাফমলর গড িতকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে:  

   



NYC এর 

িম্বরা  

িুধিার, 7 

জ্ুলাই, 2021  

িৃহস্পবিিা , 8 

জ্ুলাই, 2021  

শুক্রিার, 9 

জ্ুলাই, 2021  

Bronx  0.68%  0.73%  0.77%  

Kings  0.72%  0.84%  0.88%  

New York  0.67%  0.66%  0.74%  

Queens  0.73%  0.80%  0.84%  

Richmond  1.38%  1.37%  1.41%  

   

গতকাল, সর্উ ইয়কন স্টেমে 661 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর স্টকাসভে-19 পরীো পজজটেভ হময়সেল, 

োর ফমল স্টমাে িংখযা োাঁডাল 2,102,565. র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমত স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:  

    

কাউবন্ট  কমাট পজজ্টটভ  র্িযর্ পজজ্টটভ  

Albany  24,753  5  

Allegany  3,563  0  

Broome  18,678  2  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,362  2  

Chautauqua  8,971  1  

Chemung  7,793  2  

Chenango  3,518  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,085  0  

Cortland  3,936  0  

Delaware  2,397  0  

Dutchess  29,550  7  

Erie  89,785  10  

Essex  1,598  0  

Franklin  2,566  1  

Fulton  4,437  2  

Genesee  5,442  0  

Greene  3,412  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,217  1  

Jefferson  6,194  0  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,543  0  

Madison  4,574  1  

Monroe  69,304  15  

Montgomery  4,260  0  

Nassau  184,408  57  



Niagara  20,084  2  

NYC  943,124  406  

Oneida  22,688  2  

Onondaga  39,130  4  

Ontario  7,425  3  

Orange  48,499  12  

Orleans  3,129  3  

Oswego  7,645  0  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,637  0  

Rensselaer  11,262  3  

Rockland  47,143  12  

Saratoga  15,429  3  

Schenectady  13,222  0  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,675  1  

Steuben  6,980  0  

Suffolk  201,770  52  

Sullivan  6,704  1  

Tioga  3,845  1  

Tompkins  4,368  2  

Ulster  13,958  8  

Warren  3,683  1  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,804  1  

Westchester  130,049  34  

Wyoming  3,603  2  

Yates  1,180  0  

   

গতকাল সর্উ ইয়কন স্টেমে স্টকাসভে-19 এর কারমর্ 3 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃতুয হময়মে, োর 

ফমল স্টমাে িংখযা এমি োাঁসডময়মে 43,009-স্টত। বিবামির কাউসি অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক 

সভসিমত স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:  

   

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিযে  

Bronx  1  

Kings  1  

Manhattan  1  

  



সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরর্ স্থার্গুসল স্টোগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রথ্ম-

আিা, প্রথ্ম-পাওয়ার সভসিমত সবর্া-অ্যাপময়িমমমি টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টখালা আমে। স্টে িকল 

বযজি একটে স্টেে-পসরিাসলত বযাপক টেকাকরর্ স্থামর্ একটে অ্যাপময়িমমমির িময়িূসি 

সর্ধ নারর্ করমত িার্ তারা Am I Eligible App (আসম স্টোগয অ্যাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বমর স্টফার্ কমর তা করমত পামরর্। বযজিরা অ্যাপময়িমমমির িময়িূসি সর্ধ নারর্ করার জর্য, 

টেকাগুসল পাওয়া োয় তামের এমর্ স্থার্ীয় স্বাস্থয সবভাগ, ফাম নাসি, োিার বা হািপাতামলর 

িামথ্ও স্টোগামোগ করমত পামরর্, বা তামের কাোকাসে টেকার অ্যাপময়িমমিগুসল িংক্রান্ত 

তথ্য জার্মত vaccines.gov স্টেখমত পামরর্।  
   

গতকাল, 20,368 জর্ সর্উ ইয়কনবািী তামের টেকার প্রথ্ম স্টোজ স্টপময়সেমলর্, এবং 23,497 

জর্ তামের টেকার সিসরজটে িম্পূর্ ন কমরসেমলর্। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের 

অ্ঞ্চল অ্র্ুিামর র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমত স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:  

   

   

টটকার কমপম্বক্ষ একটট 

কডাজ্ কপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

টটকার বসবরজ্গুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

অঞ্চল  ক্রমসজঞ্চি কমাট  
গি 24 

ঘন্টাে িৃজে  
ক্রমসজঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘন্টাে িৃজে  

Capital 
Region  

673,420  697  628,822  951  

Central 
New York  

533,026  477  501,407  919  

Finger 
Lakes  

683,470  746  646,563  1,024  

Long 
Island  

1,542,133  2,986  1,406,439  3,293  

Mid-
Hudson  

1,242,324  1,944  1,127,730  2,188  

Mohawk 
Valley  

263,687  309  247,422  420  

New York 
City  

5,428,306  11,069  4,935,313  12,239  

North 
Country  

247,372  228  226,799  318  

Southern 
Tier  

349,471  288  327,483  445  

Western 
New York  

742,469  1,624  686,479  1,700  

স্টেে বযাপী  11,705,678  20,368  10,734,457  23,497  

   

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


েয স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযািমবামেনর মাধযমম স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ সবতরর্ িম্পমকন 

সর্উইয়কনবািীরা আপমেে স্টপমত পামরর্। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসলমক 24 ঘণ্টার মমধয স্টকাসভে-19 

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

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

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

সবভামগর স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টথ্মক িামার্য আলাো োর মমধয স্টকমন্দ্রর প্রিািসর্ক স্টোজ 

এবং অ্র্যার্য িামার্য পাথ্ নকয অ্ন্তভুনি। উপমরর সরসলজটেমত উভয় র্ম্বরই অ্ন্তভুি আমে।  
   

###  
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