
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/12/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্  

  

গতকাল ককাবভড-19 এর কারণে স্টেট জণু়ে 1 জণের মৃতয ু হণেণে—যা অততমারী শুরুর পর 

স্টেণক একটাো তিতীে তিণের জেু সর্ বতেম্ন সংখ্ুাণক স্পর্ ব কণরণে  

  

স্টেট জণু়ে 7 তিণের গ়ে পজজটটভ হল 0.88%  

   

গত 24 ঘন্টাে 20,895 টট টটকার স্ট াজ প্রণোগ করা হণেণে  

   

গভে বর অুান্ড্ররু এম. কুওণমা আজ স্টেণটর ভুাকতসে কম বসূতি সম্পণকব তেউইেকবর্াসীণির 

আপণ ট তিণেণেে।  
  

"তেউ ইেকবর্াসীরা পুণরা স্টেট জণু়ে স্টকাতভ -19 (COVID-19) এর সণে ল়োই কণর িণলণেে, 

এর্ং এটা মণে রাখ্া অতুন্ত গুরুত্বপূে ব স্টয আমাণির িূ়োন্ত সাফণলুর জেু র্াহয ণত ইণেকর্ে 

স্টেওো অপতরহায ব," গভে বর কুওণমা র্ণলতেণলে। "স্টয সকল তেউ ইেকবর্াসী এখ্েও অর্তি টটকা 

স্টেে তে তাণির সর্াইণক আতম পুণরা স্টেট জণু়ে উন্মুক্ত স্টকন্দ্রগুতলর স্টয স্টকাণো একটটণত আজই 

তা করণত অেুণরাি করতে। কণেক লক্ষ তেউ ইেকবর্াসী টটকা তেণেণেে এর্ং তেণজণির, তাণির 

পতরর্ারক ও সম্প্রিােণক তেরাপণি রাখ্ার জেু তাণির ভূতমকা পালে কণরণেে- যারা এটা 

করণত সক্ষম তাণির সর্ারই এটা করা উতিত।"  
 

আজণকর তেু সংণক্ষণপ তেণি তয ণল িরা হণলা:   

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বেম্বে - 51,890  

• কমাট পজজটটভ - 573  

• েিকরা পজজটটভ - 1.10%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটটভ - 0.88%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন - 348 (+9)  

• কযসি করাগী র্িুর্ ভবিন হম্বেম্বের্ - 46  

• ICU-কি থ্াকা করাগী - 78 (+4)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU-কি ভবিন হওো করাগী - 36 (+2)   

• কমাট োড়া কপম্বেম্বের্ - 185,462 (+48)  

• মৃিুে - 1  



• কমাট মৃিুে - 43,011  

• কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 21,577,298  

• গি 24 ঘন্টাে যিগুবল টটকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 20,895  

• গি 7 বেম্বর্ যিগুবল টটকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 244,967  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা 

কডাজ কপম্বেম্বের্ - 70.5%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সম্পূর্ ন কডাজ 

কপম্বেম্বের্ - 65.1%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা 

কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.3%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সম্পূর্ ন কডাজ 

কপম্বেম্বের্ (CDC) - 66.7%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ - 58.7%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সম্পূর্ ন কডাজ কপম্বেম্বের্ - 54.0%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 61.1%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সম্পূর্ ন কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 55.3%  

প্রতত এলাকাে গত 7 তিণে পজজটটভ ফলাফণলর র্তাংণর্র হার যা গত ততে তিণে তরণপাটব করা 

হণেণে তা হল:  

  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 9 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 10 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 11 

জুলাই, 2021  

Capital 

Region  
0.44%  0.53%  0.73%  

Central New 

York  
0.70%  0.71%  0.75%  

Finger Lakes  0.80%  0.79%  0.80%  

Long Island  0.85%  0.92%  0.96%  

Mid-Hudson  0.64%  0.73%  0.76%  

Mohawk 

Valley  
0.63%  0.64%  0.63%  

New York 

City  
0.85%  0.91%  0.95%  

North 

Country  
0.41%  0.53%  0.56%  

Southern Tier  0.47%  0.52%  0.44%  

Western New 

York  
0.59%  0.57%  0.57%  

কেট িোপী  0.79%  0.84%  0.88%  

   



গত ততে তিণে তরণপাটব করা তেউইেকব র্হণরর প্রততটট স্টর্াণরার পরীক্ষাে পজজটটভ ফলাফণলর 

7-তিণের গ়ে র্তাংণর্র তেম্নরূপ:   

  

NYC এর 

িম্বরা  

শুক্রিার, 9 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 10 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 11 

জুলাই, 2021  

Bronx  0.77%  0.83%  0.88%  

Kings  0.88%  0.94%  1.00%  

New York  0.74%  0.77%  0.80%  

Queens  0.84%  0.92%  0.94%  

Richmond  1.41%  1.42%  1.47%  

   

গত কাল তেউইেকব স্টেণট 573 জে তেউইেকবর্াসী স্টকাতভ -19 পজজটটভ হণেণেে, স্টমাট সংখ্ুা 

িাাঁ়োল 2,103,804 জে। েীণি স্টভৌগতলক তভতিণত স্টভণে স্টিখ্াণো হণেণে:  

    

কাউবন্ট  
কমাট 

পজজটটভ  

র্িুর্ 

পজজটটভ  

Albany  24,767  9  

Allegany  3,563  0  

Broome  18,682  1  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,362  0  

Chautauqua  8,971  0  

Chemung  7,799  2  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,085  0  

Cortland  3,936  0  

Delaware  2,398  1  

Dutchess  29,565  10  

Erie  89,806  11  

Essex  1,599  1  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,437  0  

Genesee  5,448  3  

Greene  3,414  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,219  1  

Jefferson  6,197  2  

Lewis  2,828  1  

Livingston  4,543  0  



Madison  4,577  3  

Monroe  69,325  10  

Montgomery  4,261  0  

Nassau  184,514  42  

Niagara  20,088  3  

NYC  943,886  350  

Oneida  22,693  3  

Onondaga  39,148  9  

Ontario  7,431  4  

Orange  48,518  1  

Orleans  3,130  1  

Oswego  7,648  3  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,640  2  

Rensselaer  11,271  7  

Rockland  47,156  5  

Saratoga  15,433  1  

Schenectady  13,226  4  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,683  1  

Steuben  6,982  0  

Suffolk  201,850  41  

Sullivan  6,710  1  

Tioga  3,845  0  

Tompkins  4,369  1  

Ulster  13,967  1  

Warren  3,691  3  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,805  0  

Westchester  130,114  33  

Wyoming  3,603  0  

Yates  1,180  0  

   

গতকাল স্টকাতভ -19 এর কারণে 1 জে তেউ ইেকবর্াসীর মৃতয ু হণেণে, যার ফণল স্টমাট সংখ্ুা 

এণস িাাঁত়েণেণে 43,011-এ। র্সর্াণসর কাউতন্ট অেুসাণর, েীণি স্টভৌগতলক তভতিণত স্টভণে 

স্টিখ্াণো হণেণে:  

  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  

Queens  1  



তেউইেকব স্টেণটর সমস্ত গে ভুাকতসণের্ে সাইট সর্ার জেু আণগ এণল আণগ পাণর্ে তভতিণত 

ওোক-ইে ভুাকতসণের্ণের জেু স্টযাগু তেউইেকবর্াসীণির জেু এখ্ে উন্মুক্ত। স্টযসর্ মােুষ 

স্টেণটর পতরিাতলত একটট গে ভুাকতসণের্ে সাইণট অুাপণেন্টণমন্ট তেণত িাে, তারা 'আতম তক 

স্টযাগু Am I Eligible অুাণপ তগণে অের্া 1-833-NYS-4-VAX েম্বণর কল কণর একটট 

অুাপণেন্টণমণন্টর সমেসূতি তেি বারে করণত পারণর্। মােুষ অুাপণেন্টণমণন্টর জেু স্থােীে স্বাস্থু 

তর্ভাগ, ফাণম বতস,  াক্তার র্া হাসপাতাণল স্টযখ্াণে ভুাকতসে আণে স্টসখ্াণে স্টযাগাণযাগ করণত 

পাণরে, অের্া তাণির কাোকাতে টটকার অুাপণেন্টণমণন্টর তেু খ্ুাঁজণত vaccines.gov স্টত 

স্টযণত পাণরে।  
  

গতকাল, 10,763 জে তেউ ইেকবর্াসী তাণির টটকার প্রেম স্ট াজ স্টপণেতেণলে, এর্ং 11,264 

জে তাণির টটকার তসতরজটট সম্পূে ব কণরতেণলে। টটকা স্টপণেণেে এমে তেউ ইেকবর্াসীণির 

অঞ্চল অেুসাণর েীণি স্টভৌগতলক তভতিণত স্টভণে স্টিখ্াণো হণেণে:  

  

   

অন্তি একটট 

ভোকবসম্বর্র কডাজ 

কর্ওো িেজি  

   
সম্পূর্ ন টটকার 

বসবরজ সহ মার্ুষ  
   

অঞ্চল  ক্রমসজঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘন্টাে 

িৃজে  

ক্রমসজঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘন্টাে 

িৃজে  

Capital 

Region  
674,167  342  629,741  396  

Central 

New York  
533,645  287  502,089  309  

Finger 

Lakes  
684,383  373  647,716  439  

Long 

Island  
1,546,523  1,642  1,410,514  1,475  

Mid-

Hudson  
1,244,707  989  1,130,277  993  

Mohawk 

Valley  
264,019  144  247,776  149  

New York 

City  
5,443,054  6,357  4,953,031  6,633  

North 

Country  
247,586  79  227,064  93  

Southern 

Tier  
349,856  185  328,028  274  

Western 

New York  
743,526  365  687,824  503  

স্টেট জণু়ে  11,731,466  10,763  10,764,060  11,264  

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


   

িু স্টকাতভ -19 ভুাকতসে ট্র্ুাকার  ুার্ণর্াণ বর মািুণম স্টকাতভ -19 ভুাকতসে তর্তরে সম্পণকব 

তেউইেকবর্াসীরা আপণ ট স্টপণত পাণরে। ভুাকতসে স্টকন্দ্রগুতলণক 24 ঘণ্টার মণিু স্টকাতভ -19 

ভুাকতসে সংক্রান্ত সমস্ত তরণপাটব তেউইেকব স্টেট স্বাস্থু তর্ভাগণক জাোণত হণর্; স্টেণটর 

ভুাকতসণের্ে তেণে আপ-টয -স্ট ট মুাটট্র্ক্স স্টিখ্াণোর জেু ভুাকতসণের্ণের প্রর্াসতেক স্ট টা 

 ুার্ণর্াণ ব প্রতততিে আপণ ট করা হে। NYSIIS এর্ং CIR-পাওো তেউইেকব স্টেট স্বাস্থু তর্ভাণগর 

স্ট টাগুতল স্টফ াণরল স্ট টার স্টেণক সামােু আলািা যার মণিু স্টকণন্দ্রর প্রর্াসতেক স্ট াজ এর্ং 

অেুােু সামােু পাে বকু অন্তভয বক্ত। উপণরর তরতলজটটণত উভে েম্বরই অন্তভযক্ত আণে।  
   

###  
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