
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/13/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

COVID-19 এর বিুম্বে স্টেট'র লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর কুওম্বমা বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে স্টের্ 

 

স্টেট জড়ুে 7-দিড়ের গে পজজটটড়ের হার হল 0.93% 

 

গত 24 ঘন্টায় 33,887টট টটকার স্ট াজ স্টিওয়া হড়য়ড়ে 

 

গতকাল স্টেট জড়ুে COVID-19 সংক্রান্ত 6 জড়ের মৃতয ুর ঘটো ঘড়টড়ে 

 

গেে নর অ্ুান্ড্রু এম. কুওড়মা আজ স্টেড়টর েুাকদসে কম নসূদি সম্পড়কন দেউইয়কনবাসীড়ির 

আপড় ট দিড়য়ড়েে। 
 

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্,“আমাড়ির স্বাস্থ্ুড়সবা কমীরা স্টে কড় ার পদরশ্রম কড়রড়েে এবং এখে 

পে নন্ত দেউ ইয়কনবাসীরা স্টে শৃঙ্খলা প্রিশ নে কড়রড়েে, তার জেু তাড়িরড়ক ধেুবাি জাোজি, 

আমরা স্টে অ্বস্থ্াড়ে আদে এবং সামড়ে স্টে রকম পথদেড়িনশ পাজি, তা দেড়য় আমরা আত্মদবশ্বাসী 

রড়য়দে।” “এই ধারাড়ত থাকার জেু, আমরা সবড়িড়য় স্টসরা স্টে দবষয়টট করড়ত পাদর, তা হল 

টটকাকরণ করা। আপোর েদি এখেও টটকার শট স্টেওয়া বাদক থাড়ক, অ্েগু্রহ কড়র, আপোর 

দেড়জর ও আপোর আড়শপাড়শর বুজিড়ির সুরক্ষার জেু েত দ্রতু সম্ভব তা কুে।” 
 

আজড়কর তথু সংড়ক্ষড়প দেড়ি তয ড়ল ধরা হড়লা:  

• বরম্ব াটনকৃি  রীক্ষার ফলাফল – 50,053 

• স্টমাট  জিটটভ – 643 

•  জিটটম্বভর েিাাংে – 1.28% 

•  জিটটম্বভর 7-বেম্বর্র গড় েিাাংে – 0.93%  

• হাস ািাম্বল ভবিন স্টরাগীর সাংখ্ো – 349(+1) 

• র্িুর্ ভবিন হওো স্টরাগী - 59 

• ICU-স্টি ভবিন স্টরাগীর সাংখ্ো -80(+2) 

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU-স্টি ভবিন স্টরাগীর সাংখ্ো – 31(-5) 

• স্টমাট বিসচাম্বিনর সাংখ্ো – 185,508 (+46) 

• মৃিুে – 6 

• স্টমাট মৃিুের সাংখ্ো – 43,018 

• প্রোর্কৃি স্টমাট টটকার স্টিাম্বির সাংখ্ো – 21,611,185 

• গি 24 ঘন্টাম্বি প্রোর্কৃি স্টমাট টটকার স্টিাম্বির সাংখ্ো – 33,887  



• গি 7 বেম্বর্ প্রোর্কৃি স্টমাট টটকার স্টিাম্বির সাংখ্ো – 251,548 

• 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি 

একটা স্টিাি স্ট ম্বেম্বের্ - 70.5% 

• 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার 

বসবরি সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ – 65.2% 

• 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি 

একটা স্টিাি স্ট ম্বেম্বের্ (CDC) - 73.3% 

• 18 িের িা িার স্টিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার 

বসবরি (CDC) সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ – 66.8% 

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তিঃ একটট স্টিাি 

স্ট ম্বেম্বের্ – 58.8% 

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সম্পূর্ ন বসবরি স্ট ম্বেম্বের্ – 

54.1% 

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা স্টিাি স্ট ম্বেম্বের্ 

(CDC) - 61.1% 

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার বসবরি (CDC) সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ – 55.4% 

 

গত দতে দিড়ে দরড়পাটন করা প্রদতটট অ্ঞ্চড়লর পরীক্ষার পজজটটে ফলাফড়লর 7-দিড়ের গে 

শতকরা েীড়ি স্টিওয়া হড়য়ড়ে: 

  

অঞ্চল  
শদেবার, 10 

জলুাই, 2021  

রদববার, 11 

জলুাই, 2021  

স্টসামবার, 12 

জলুাই, 2021  

Capital 
Region  

0.53%  0.73%  0.84%  

Central New 
York  

0.71%  0.75%  0.84%  

Finger Lakes  0.79%  0.80%  0.79%  

Long Island  0.92%  0.96%  1.04%  

Mid-Hudson  0.73%  0.76%  0.81%  

Mohawk 
Valley  

0.64%  0.63%  0.65%  

New York City  0.91%  0.95%  0.99%  

North Country  0.53%  0.56%  0.53%  

Southern Tier  0.52%  0.44%  0.51%  

Western New 
York  

0.57%  0.57%  0.67%  

স্টেট িো ী  0.84%  0.88%  0.93%  

 

দেউইয়কন দসটটর প্রদতটট বড়রাড়ত গত 7 দিড়ে পজজটটে ফলাফড়লর শতাংড়শর গে হার ো গত 

দতে দিড়ে দরড়পাটন করা হড়য়ড়ে তা হল: 

  



NYC এর 

িম্বরা  

শদেবার, 10 

জলুাই, 2021  

রদববার, 11 

জলুাই, 2021  

স্টসামবার, 12  

জলুাই, 2021  

Bronx  0.83%  0.88%  0.91%  

Kings  0.94%  1.00%  1.05%  

New York  0.77%  0.80%  0.83%  

Queens  0.92%  0.94%  1.02%  

Richmond  1.42%  1.47%  1.45%  

 

গতকাল দেউ ইয়কন স্টেড়ট 643 জে দেউ ইয়কনবাসীর COVID-19 স্টটড়ে পজজটটে এড়সড়ে, ো 

স্টোগ কড়র স্টমাট সংখুা িা াঁদেড়য়ড়ে 2,104,447।  একটট স্টেৌগদলক দবড়েষণ দেম্নরূপ:  

   

কাউবন্ট  
স্টমাট 

 জিটটভ  

র্িুর্ 

 জিটটভ  

Albany  24,770  3  

Allegany  3,564  1  

Broome  18,686  4  

Cattaraugus  5,730  0  

Cayuga  6,363  1  

Chautauqua  8,973  2  

Chemung  7,803  4  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,088  3  

Cortland  3,937  1  

Delaware  2,398  0  

Dutchess  29,568  3  

Erie  89,827  21  

Essex  1,600  1  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,437  0  

Genesee  5,448  0  

Greene  3,417  3  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,219  0  

Jefferson  6,200  3  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  1  

Madison  4,579  2  

Monroe  69,336  11  

Montgomery  4,261  0  

Nassau  184,580  66  



Niagara  20,092  4  

NYC  944,244  358  

Oneida  22,699  6  

Onondaga  39,159  11  

Ontario  7,431  0  

Orange  48,524  6  

Orleans  3,130  0  

Oswego  7,648  0  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,640  0  

Rensselaer  11,273  2  

Rockland  47,168  12  

Saratoga  15,440  7  

Schenectady  13,228  2  

Schoharie  1,710  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,684  1  

Steuben  6,982  0  

Suffolk  201,904  54  

Sullivan  6,711  1  

Tioga  3,848  3  

Tompkins  4,370  1  

Ulster  13,973  6  

Warren  3,692  1  

Washington  3,170  0  

Wayne  5,806  1  

Westchester  130,151  37  

Wyoming  3,603  0  

Yates  1,180  0  

 

গতকাল দেউ ইয়কন স্টেড়ট 6 জে দেউ ইয়কনবাসী COVID-19-এ আক্রান্ত হড়য় মারা দগড়য়ড়েে, ো 

স্টোগ কড়র স্টমাট সংখুা িা াঁদেড়য়ড়ে 43,018। বসবাড়সর কাউদন্ট অ্েুসাড়র, েীড়ি স্টেৌগদলক 

দেদিড়ত স্টেড়ে স্টিখাড়ো হড়য়ড়ে: 

  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Queens  1  

Warren  1  



 

দেউ ইয়কন স্টেড়টর সকল বুাপক টটকাকরণ স্থ্ােগুদল স্টোগু দেউ ইয়কনবাসীড়ির জেু প্রথম-

আসা, প্রথম-পাওয়ার দেদিড়ত দবো-অ্ুাপড়য়ন্টড়মড়ন্ট টটকা স্টিওয়ার জেু স্টখালা আড়ে। স্টে সকল 

বুজি একটট স্টেট-পদরিাদলত বুাপক টটকাকরণ স্থ্াড়ে একটট অ্ুাপড়য়ন্টড়মড়ন্টর সময়সূদি 

দেধ নারণ করড়ত িাে তারা Am I Eligible App (আদম স্টোগু অ্ুাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

েম্বড়র স্টফাে কড়র তা করড়ত পাড়রে। বুজিরা অ্ুাপড়য়ন্টড়মড়ন্টর সময়সূদি দেধ নারণ করার জেু, 

টটকাগুদল পাওয়া োয় তাড়ির এমে স্থ্ােীয় স্বাস্থ্ু দবোগ, ফাম নাদস,  ািার বা হাসপাতাড়লর 

সাড়থও স্টোগাড়োগ করড়ত পাড়রে, বা তাড়ির কাোকাদে টটকার অ্ুাপড়য়ন্টড়মন্টগুদল সংক্রান্ত 

তথু জােড়ত vaccines.gov স্টিখড়ত পাড়রে। 
 

গতকাল, 17,051 জে দেউ ইয়কনবাসী তাড়ির টটকার প্রথম স্ট াজটট স্টপড়য়ড়েে এবং 19,165 জে 

তাড়ির টটকার দসদরজ সমূ্পণ ন কড়রড়েে। টটকা স্টপড়য়ড়েে এমে দেউ ইয়কনবাসীড়ির অ্ঞ্চল 

অ্েুসাড়র েীড়ি স্টেৌগদলক দেদিড়ত স্টেড়ে স্টিখাড়ো হড়য়ড়ে: 

  

  

টটকার কম ম্বক্ষ 

একটট স্টিাি 

স্ট ম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

  

টটকার বসবরিগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেজি  

  

অঞ্চল  সি নম্বমাট  
গি 24 

ঘন্টাে  
সি নম্বমাট  

গি 24 

ঘন্টাে  

Capital 
Region  

674,846  679  630,489  748  

Central 
New York  

534,151  506  502,660  571  

Finger 
Lakes  

684,997  614  648,480  764  

Long 
Island  

1,548,896  2,373  1,413,459  2,945  

Mid-
Hudson  

1,246,645  1,938  1,132,310  2,033  

Mohawk 
Valley  

264,262  243  248,070  294  

New York 
City  

5,452,536  9,482  4,963,202  10,171  

North 
Country  

247,737  151  227,273  209  

Southern 
Tier  

350,178  322  328,522  494  

Western 
New York  

744,269  743  688,760  936  

স্টেট বুাপী  11,748,517  17,051  10,783,225  19,165  

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


 

দেউইয়কন বাসীরা স্টকাদে -19 েুাকদসড়ের দবতরড়ণর বুাপাড়র স্টকাদে -19 েুাকদসে ট্র্ুাকার 

 ুাশড়বাড় নর মাধুড়ম আপড় ট স্টপড়ত পাড়রে। েুাকদসে স্টকন্দ্রগুদলড়ক 24 ঘণ্টার মড়ধু 

স্টকাদে -19 েুাকদসে সংক্রান্ত সমস্ত দরড়পাটন দেউইয়কন স্টেট স্বাস্থ্ু দবোগড়ক জাোড়ত হড়ব; 

স্টেড়টর েুাকদসড়েশে দেড়য় আপ-টয -স্ট ট মুাটট্র্ক্স স্টিখাড়োর জেু েুাকদসড়েশড়ের প্রশাসদেক 

স্ট টা  ুাশড়বাড় ন প্রদতদিে আপড় ট করা হয়। NYSIIS এবং CIR স্টথড়ক প্রাপ্ত দেউ ইয়কন স্টেট 

স্বাস্থ্ু দবোগ (New York State Department of Health)দ্বারা দরড়পাটন করা স্ট টার সাড়থ 

স্টফ ারাল দ্বারা দরড়পাটন করা স্ট টার সামােু পাথ নকু থাড়ক, স্টেটটর অ্ন্তেয নি হল স্টফ ারাল দ্বারা 

প্রড়য়াগ করা স্ট াজ এবং অ্েুােু স্টোটখাট পাথ নকু। উপড়রর দরদলজটটড়ত উেয় েম্বরই অ্ন্তেযি 

আড়ে। 
 

### 
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