
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/11/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্    

   

গিকাল কথ্ম্বক কেট িোপী ককাবভড-19 এ 1টট মৃিয ে -- মহামাবর শুু হওোর পর কেম্বট 

সিম্বেম্বে কম্বমর সাম্বথ্ মোে কম্বর  

  

গি 24 ঘন্টাে 2/3 বর্উ ইেম্বকনর প্রাপ্তিেস্ক িাবসন্দারা টটকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্  
-- 31,484 টটকার কডাজ কেওো হম্বেম্বে    

   

কেট িোপী 339 জর্ করাগী হাসপািাম্বল ভবিন     
    

ক োভিড-19 (COVID-19) এর ভিরুদ্ধে লডোই প্রসদ্ধে গির্ নর অ্যোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ 

ইয় নিোসীদ্ধ  আপদ্ধডট  দ্ধরদ্ধের্।    
   

"আমোদ্ধের কমট্রিক্স কেদ্ধ  জোর্ো যোদ্ধে কয এই ক োভিড েোর্িদ্ধ  খতম  রোর ভেদ্ধ  আমরো ক্রমশ 

এভগদ্ধয় চদ্ধলভে এিং এই মহোমোভরর সময় জদু্ধড কযসি িীর স্বোস্থ্য মী এিং সোধোরণ ভর্উ ইয় নিোসী 

আত্মতযোগ  দ্ধরদ্ধের্, তোদ্ধেরদ্ধ  এর জর্য ধর্যিোে জোর্োদ্ধত হদ্ধি," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। 
"এই চলমোর্ লডোইদ্ধয় ট্রট ো এখর্ও আমোদ্ধের সিদ্ধচদ্ধয়  োয ন রী অ্স্ত্র, কসই  োরদ্ধণ আমরো কসই 

সি এভরয়ো টোদ্ধগ নট  দ্ধর চদ্ধলভে কযখোদ্ধর্ ট্রট োর হোর  ম এিং আমোদ্ধের ভরদ্ধসোস ন কসখোদ্ধর্ র্জর 

কেদ্ধি। আপভর্ এখর্ও ট্রট ো র্ো ভর্দ্ধয় েো দ্ধল আমোর অ্র্ুদ্ধরোধ, আপর্োর ভর্ টিতী ট্রট ো রণ 

সোইট কেদ্ধ  দ্রতু ট্রট ো ভর্র্।"     
     

আজদ্ধ র তেয সংদ্ধেদ্ধপ ভর্দ্ধচ তুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:    

• বরম্বপাটন করা পরীক্ষার ফলাফল - 65,049  

• কমাট পজজটটভ - 666  

• েিকরা পজজটটভ - 1.02%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটটভ - 0.84%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন  - 339 (-3)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 55  

• আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 74 (+1)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ আইবসইউম্বি করাগী ভবিন - 34 (-3)  

• কমাট োড়া কপম্বেম্বের্ - 185,414 (+63)  



• মৃিয ে - 1  

• কমাট মৃিয ে - 43,010  

• প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 21,556,403  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 31,484  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 237,297  

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

একটট কডাজ কপম্বেম্বের্ - 70.4%  

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

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 65.1%  

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

একটট কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.1%  

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

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 66.6%  

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

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 53.9%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 60.9%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 55.2%   

   

গত ভতর্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো প্রভতট্রট অ্ঞ্চদ্ধলর পরীেোয় আক্রোদ্ধের ফলোফদ্ধলর 7-ভেদ্ধর্র গড 

শতোংদ্ধশর ভর্ম্নরূপ:    

   

অঞ্চল  
িৃহস্পবিিার, 8 

জুলাই, 2021  

শুক্রিার, 9 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 10 

জুলাই, 2021  

Capital Region  0.38%  0.44%  0.53%  

Central New 
York  0.73%  0.70%  0.71%  

Finger Lakes  0.76%  0.80%  0.79%  

Long Island  0.79%  0.85%  0.92%  

Mid-Hudson  0.55%  0.64%  0.73%  

Mohawk Valley  0.64%  0.63%  0.64%  

New York City  0.80%  0.85%  0.91%  

North Country  0.44%  0.41%  0.53%  

Southern Tier  0.44%  0.47%  0.52%  

Western New 
York  0.59%  0.59%  0.57%  

কেট িোপী  0.73%  0.79%  0.84%  

   

গত ভতর্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো প্রভতট্রট ভর্উ ইয় ন ভসট্রট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো পরীেোর 

ফলোফদ্ধলর গড শত রো ভর্দ্ধচ কেওয়ো হদ্ধয়দ্ধে:     



   

NYC এর 

িম্বরা  

িৃহস্পবিিার, 8 

জুলাই, 2021  

শুক্রিার, 9 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 10 

জুলাই, 2021  

Bronx  0.73%  0.77%  0.83%  

Kings  0.84%  0.88%  0.94%  

New York  0.66%  0.74%  0.77%  

Queens  0.80%  0.84%  0.92%  

Richmond  1.37%  1.41%  1.42%  

   

গত োল, ভর্উ ইয় ন কেদ্ধট 666 জর্ ভর্উ ইয় নিোসীর ক োভিড-19 পরীেো পজজট্রটি হদ্ধয়ভেল, 

যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো েো াঁডোয় 2,103,231 র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধত কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধয়দ্ধে:    

    

কাউবন্ট  কমাট পজজটটভ  র্িযর্ পজজটটভ  

Albany  24,758  5  

Allegany  3,563  0  

Broome  18,681  3  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,362  0  

Chautauqua  8,971  0  

Chemung  7,797  4  

Chenango  3,519  1  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,085  0  

Cortland  3,936  0  

Delaware  2,397  0  

Dutchess  29,555  5  

Erie  89,795  10  

Essex  1,598  0  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,437  0  

Genesee  5,445  3  

Greene  3,412  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,218  1  

Jefferson  6,195  1  

Lewis  2,827  0  

Livingston  4,543  0  

Madison  4,574  0  

Monroe  69,315  11  



Montgomery  4,261  1  

Nassau  184,472  64  

Niagara  20,085  1  

NYC  943,536  412  

Oneida  22,690  2  

Onondaga  39,139  9  

Ontario  7,427  2  

Orange  48,517  18  

Orleans  3,129  0  

Oswego  7,645  0  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,638  1  

Rensselaer  11,264  2  

Rockland  47,151  8  

Saratoga  15,432  3  

Schenectady  13,222  0  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,682  7  

Steuben  6,982  2  

Suffolk  201,809  39  

Sullivan  6,709  5  

Tioga  3,845  0  

Tompkins  4,368  0  

Ulster  13,966  8  

Warren  3,688  5  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,805  1  

Westchester  130,081  32  

Wyoming  3,603  0  

Yates  1,180  0  

   

গত োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 1 জর্ ভর্উ ইয় নিোসীর মৃতুয হদ্ধয়দ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

েো াঁডোয় 43,010 িসিোদ্ধসর  োউভি অ্র্ুযোয়ী কিৌদ্ধগোভল  ভির্যোস ভর্দ্ধম্নোক্তোর্সুোদ্ধর:   

   

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Kings  1  

   



ভর্উ ইয় ন কেদ্ধটর স ল িযোপ  ট্রট ো রণ স্থ্োর্গুভল কযোগয ভর্উ ইয় নিোসীদ্ধের জর্য প্রেম-আসো, 

প্রেম-পোওয়োর ভিভিদ্ধত ভির্ো-অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমদ্ধি ট্রট ো কেওয়োর জর্য কখোলো আদ্ধে। যোরো কেট চোভলত 

এ ট্রট গণ িযো ভসদ্ধর্শর্ সোইদ্ধট িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র জর্য অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি ভশভডউল  রদ্ধত চোর্ 

তোরো Am I Eligible App(আভম ভ  কযোগয) -এর মোধযদ্ধম িো 1-833-NYS-4-VAX-কত কফোর্  রদ্ধত 

পোদ্ধরর্। স্থ্োর্ীয় স্বোস্থ্য ভিিোগ, ফোম নোভস, ডোক্তোর িো হোসপোতোল, কযখোদ্ধর্ িযো ভসর্ উপলিয কসখোদ্ধর্ 

অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি ভশভডউল  রোর জর্য কযোগোদ্ধযোগ  রো কযদ্ধত পোদ্ধর অ্েিো  োেো োভে িযো ভসদ্ধর্র 

অ্যোপদ্ধয়িদ্ধমি সংক্রোে তেয কপদ্ধত vaccines.gov সোইট কেখদ্ধত পোদ্ধরর্।    
   

গত োল, 15,025 জর্ ভর্উ ইয় নিোসী তোদ্ধের ট্রট োর প্রেম কডোজ কপদ্ধয়ভেদ্ধলর্, এিং 18,339 

জর্ তোদ্ধের ট্রট োর ভসভরজট্রট সমূ্পণ ন  দ্ধরভেদ্ধলর্। কয সমস্ত ভর্উইয় নোর িযো ভসর্ ভর্দ্ধয়দ্ধের্, 

অ্ঞ্চল অ্র্ুযোয়ী তোদ্ধের কিৌদ্ধগোভল  ভির্যোস ভর্দ্ধম্নোক্তোর্ুসোদ্ধর:    

   

   

টটকার কমপম্বক্ষ একটট 

কডাজ কপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

টটকার বসবরজগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

   

অঞ্চল  ক্রমসজঞ্চি কমাট  
গি 24 

ঘন্টাে িৃজে  
ক্রমসজঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘন্টাে িৃজে  

Capital 
Region  

673,825  405  629,345  523  

Central 
New York  

533,358  332  501,780  373  

Finger 
Lakes  

684,010  540  647,277  714  

Long 
Island  

1,544,881  2,748  1,409,039  2,600  

Mid-
Hudson  

1,243,718  1,394  1,129,284  1,554  

Mohawk 
Valley  

263,875  188  247,627  205  

New York 
City  

5,436,697  8,391  4,946,398  11,085  

North 
Country  

247,507  135  226,971  172  

Southern 
Tier  

349,671  200  327,754  271  

Western 
New York  

743,161  692  687,321  842  

কেট িযোপী  11,720,703  15,025  10,752,796  18,339  

   

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


েয ক োভিড-19 িযো ভসর্ িযো োর ডযোশদ্ধিোডন ক োভিড-19 ট্রট ো ভিতরণ সম্পদ্ধ ন ভর্উ 

ইয় নিোসীদ্ধের হোলর্োগোে প্রেোদ্ধর্র জর্য উপলিয। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয 

ক োভিড-19 িযো ভসর্ সংক্রোে সমস্ত ভরদ্ধপোটন ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থ্য ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধত হদ্ধি; 

কেদ্ধটর িযো ভসদ্ধর্শর্ ভর্দ্ধয় আপ-টু-কডট মযোট্রিক্স কেখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র প্রশোসভর্  

কডটো ডযোশদ্ধিোদ্ধডন প্রভতভের্ আপদ্ধডট  রো হয়। NYSIIS এিং CIR-পোওয়ো ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থ্য 

ভিিোদ্ধগর কডটোগুভল কফডোদ্ধরল কডটোর কেদ্ধ  সোমোর্য আলোেো যোর মদ্ধধয ক দ্ধন্দ্রর প্রশোসভর্  কডোজ 

এিং অ্র্যোর্য সোমোর্য পোে ন য অ্েিুনক্ত। উপদ্ধরর ভরভলজট্রটদ্ধত উিয় র্ম্বরই অ্েিুক্ত আদ্ধে।    
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