
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/14/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্  

   

স্টেট জুড়ে 7 দিডের গ়ে পজজটটভ হল 0.95%  
   

গত 24 ঘন্টায় 36,255 টট টটকার স্ট াজ প্রডয়াগ করা হডয়ডে  
   

স্টেট জুড়ে হাসপাতাডল আডেে 349 জে স্টরাগী  
   

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেট িোপী 2 জম্বর্র মৃিয ে হম্বেম্বে  

      

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

আপমেে সেময়মের্।  
   

"প্রসিটে উপলভয িংস্থামর্র িামে সর্উ ইয়কন স্টকাসভে-19  (19-COVID) এর সবুমে লড়াই 

অ্বযাহি স্টরমেমে, সকর্রিু এই ভাইরািমক সিরকামলর জর্য পরাজজি করমি হমল সর্উ ইয়মকনর 

অ্সিবািীমেরমক আমামের িবমিময় কার্ নকর অ্স্ত্র - টেকাকরমের িুসবিা গ্রহে করমি 

হমব," গভর্ নর কুওমমা বমলর্।. "প্রসিসের্ আরও স্টবসি িংেযক সর্উ ইয়কনবািী টেকা স্টর্ওয়া 

িাসলময় র্ামের্ এবং র্ারা এের্ও অ্বসি িামের ইমেকির্ স্টর্র্ সর্ িামের অ্সবলমে িা স্টর্ওয়া 

অ্িযন্ত গুুত্বপূে ন। এের্ আর স্টকার্ও অ্জহুাি স্টর্ই - পুমরা স্টেে জমুড় টেকাকরে স্টকন্দ্রগুসল 

স্টোলা আমে এবং িরবরামহর অ্ভাব স্টর্ই, িাই র্ারা এের্ও টেকা স্টর্র্ সর্ িামেরমক আসম এই 

িংস্থার্গুসলর িুসবিা সর্মি এবং আজই আপর্ার ইমেকির্টে সর্মি অ্র্ুমরাি করসে।"  
 

আজমকর িেয িংমেমপ সর্মি িুমল িরা হমলা:   

   

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বেম্বে - 75,015  

• কমাট পজজটটভ – 812  

• েিকরা পজজটটভ - 1.08%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটটভ - 0.95%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন - 349 (+0)  

• হাসপািাম্বল সেে ভবিন করা করাগী - 52  

• ICU-কি থ্াকা করাগী - 79 (-1)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU-কি ভবিন হওো করাগী - 33 (+2)   



• কমাট োড়া কপম্বেম্বের্ - 185,559 (+51)  

• মৃিয ে - 2  

• কমাট মৃিয ে - 43,020  

• কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 21,647,440  

• গি 24 ঘন্টাে কমাট যিগুবল টটকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 36,255  

• গি 7 বেম্বর্ কমাট যিগুবল টটকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 248,194  

• 18 িের ও িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি 

একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ - 70.6%  

• 18 িের ও িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সম্পূে ন 

কডাজ কপম্বেম্বের্ - 65.3%  

• 18 িের ও িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার অন্তি 

একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.4%  

• 18 িের ও িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সম্পূে ন 

কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 66.9%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা কডাজ 

কপম্বেম্বের্ - 58.9%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সম্পূে ন কডাজ কপম্বেম্বের্ - 54.2%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটা কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 61.2%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সম্পূে ন কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 55.5%  

   

প্রসি এলাকায় গি 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর িিাংমির হার র্া গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে িা হল:  

   

অঞ্চল  
রসববার, 11 জলুাই, 

2021  

স্টিামবার, 12 জলুাই, 

2021  

 মঙ্গলবার, 13 জলুাই, 

2021  

Capital Region  0.73%  0.84%  1.01%  

Central New 
York  

0.75%  0.84%  0.82%  

Finger Lakes  0.80%  0.79%  0.76%  

Long Island  0.96%  1.04%  1.07%  

Mid-Hudson  0.76%  0.81%  0.82%  

Mohawk Valley  0.63%  0.65%  0.66%  

New York City  0.95%  0.99%  1.01%  

North Country  0.56%  0.53%  0.58%  

Southern Tier  0.44%  0.51%  0.56%  

Western New 
York  

0.57%  0.67%  0.81%  

কেট িোপী  0.88%  0.93%  0.95%  

   



সর্উইয়কন সিটের প্রসিটে বমরামি গি 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর িিাংমির গড় হার র্া গি 

সির্ সেমর্ সরমপােন করা হময়মে িা হল:  

   

NYC এর 

িম্বরা  

রসববার, 11 

জলুাই, 2021  

স্টিামবার,12 

জলুাই, 2021  

 মঙ্গলবার, 13 

জলুাই, 2021  

Bronx  0.88%  0.91%  0.92%  

Kings  1.00%  1.05%  1.07%  

New York  0.80%  0.83%  0.82%  

Queens  0.94%  1.02%  1.03%  

Richmond  1.47%  1.45%  1.47%  

   

গি কাল সর্উইয়কন স্টেমে 812 জর্ সর্উইয়কনবািী স্টকাসভে-19 পরীোয় পজজটেভ হময়মের্, 

স্টমাে িংেযা ো াঁড়াল 2,105,259 জর্। র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে:  

    

কাউবন্ট  কমাট পজজটটভ  র্িযর্ পজজটটভ  

Albany  24,778  8  

Allegany  3,564  0  

Broome  18,690  4  

Cattaraugus  5,733  3  

Cayuga  6,364  1  

Chautauqua  8,975  2  

Chemung  7,805  2  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,089  1  

Cortland  3,938  1  

Delaware  2,400  2  

Dutchess  29,577  9  

Erie  89,858  31  

Essex  1,601  1  

Franklin  2,566  0  

Fulton  4,438  1  

Genesee  5,448  0  

Greene  3,417  0  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,221  2  

Jefferson  6,202  2  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  0  

Madison  4,582  3  



Monroe  69,347  11  

Montgomery  4,262  1  

Nassau  184,652  72  

Niagara  20,100  8  

NYC  944,720  476  

Oneida  22,705  6  

Onondaga  39,166  7  

Ontario  7,431  0  

Orange  48,540  16  

Orleans  3,132  2  

Oswego  7,651  3  

Otsego  3,474  0  

Putnam  10,641  1  

Rensselaer  11,277  4  

Rockland  47,179  11  

Saratoga  15,447  7  

Schenectady  13,228  0  

Schoharie  1,711  1  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,687  3  

Steuben  6,982  0  

Suffolk  201,964  60  

Sullivan  6,712  1  

Tioga  3,851  3  

Tompkins  4,372  2  

Ulster  13,975  2  

Warren  3,698  6  

Washington  3,172  2  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,183  32  

Wyoming  3,605  2  

Yates  1,180  0  

   

গিকাল স্টকাসভে-19 এর কারমে 2 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃিুয হময়মে, র্ার ফমল স্টমাে িংেযা এমি 

ো াঁসড়ময়মে 43,020-এ। বিবামির কাউসি অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে:  

   

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Nassau  1  

Ulster  1  



সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরে স্থার্গুসল স্টর্াগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রেম-

আিা, প্রেম-পাওয়ার সভসিমি সবর্া-অ্যাপময়িমমমি টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টোলা আমে। র্ারা 
স্টেে িাসলি একটে গে ভযাকসিমর্ির্ িাইমে ভযাকসিমর্িমর্র জর্য অ্যাপময়িমমি সিসেউল 

করমি িার্ িারা Am I Eligible App(আসম সক স্টর্াগয) -এর মািযমম বা 1-833-NYS-4-VAX-স্টি 

স্টফার্ করমি পামরর্। বযজিরা অ্যাপময়িমমমির িময়িূসি সর্ি নারে করার জর্য, টেকাগুসল 

পাওয়া র্ায় িামের এমর্ স্থার্ীয় স্বাস্থয সবভাগ, ফাম নাসি, োিার বা হািপািামলর িামেও 

স্টর্াগামর্াগ করমি পামরর্, বা িামের কাোকাসে টেকার অ্যাপময়িমমিগুসল িংক্রান্ত িেয 

জার্মি vaccines.gov স্টেেমি পামরর্।  
   

গিকাল, 18,962 জর্ সর্উ ইয়কনবািী িামের টেকার প্রেম স্টোজ স্টপময়সেমলর্, এবং 19,848 

জর্ িামের টেকার সিসরজটে িমূ্পে ন কমরসেমলর্। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের 

অ্ঞ্চল অ্র্ুিামর র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে:  

   

   
যাম্বের অন্তি একটট 

ভোকবসর্ কেওো হম্বেম্বে  
   

টটকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  
   

অঞ্চল  সি নম্বমাট  
গি 24 

ঘন্টাে  
সি নম্বমাট  

গি 24 

ঘন্টাে  

Capital 
Region  

675,446  600  631,355  866  

Central New 
York  

534,640  489  503,242  582  

Finger Lakes  685,664  667  649,217  737  

Long Island  1,551,900  3,004  1,416,279  2,820  

Mid-Hudson  1,249,011  2,366  1,134,501  2,191  

Mohawk 
Valley  

264,484  222  248,410  340  

New York 
City  

5,462,649  10,113  4,973,915  10,713  

North 
Country  

247,949  212  227,468  195  

Southern 
Tier  

350,492  314  328,936  414  

Western 
New York  

745,244  975  689,750  990  

স্টেে বযাপী  11,767,479  18,962  10,803,073  19,848  

   

সর্উইয়কন বািীরা স্টকাসভে-19 ভযাকসিমর্র সবিরমের বযাপামর স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার 

েযািমবামেনর মািযমম আপমেে স্টপমি পামরর্। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসলমক 24 ঘণ্টার মমিয স্টকাসভে-19 

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

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

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=664aedc6-39d1d4d7-664814f3-000babd9fe9f-09c7f529ac6b9207&q=1&e=2166aaff-ab9d-43e7-b9d1-fabf95bf3a26&u=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


েযািমবামেন প্রসিসের্ আপমেে করা হয়। NYSIIS এবং CIR স্টেমক প্রাপ্ত সর্উ ইয়কন স্টেে স্বাস্থয 

সবভাগ (New York State Department of Health)দ্বারা সরমপােন করা স্টেোর িামে স্টফোরাল দ্বারা 

সরমপােন করা স্টেোর িামার্য পাে নকয োমক, স্টর্টের অ্ন্তভুনি হল স্টফোরাল দ্বারা প্রময়াগ করা স্টোজ 

এবং অ্র্যার্য স্টোেোে পাে নকয। উপমরর সরসলজটেমি উভয় র্েরই অ্ন্তভুি আমে।  
 

###  
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