
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/15/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্ 

 

38,027টট ভোকবসম্বর্র কডাজ গি 24 ঘণ্টাে কেওো হম্বেম্বে 

 

340 জর্ করাগীম্বের কেট জুম্বড় হাসপািাম্বল ভবিন করা হম্বেম্বে 

 

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেট জুম্বড় 3 জম্বর্র মৃিয ে হম্বেম্বে  

 

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

আপমেে সেময়মের্। 
 

"সর্উ ইয়কন স্টেেটে স্টকাসভে-19 (COVID-19) মহামারী স্টেমক সর্রাময় অ্বযাহত স্টরমেমে কারণ 

প্রসতসের্ একাসিক বাসিন্দা ভযাকসির্ সর্মে , তমব যামের শে স্টর্ওয়া হয়সর্ তামের যত 

তাডাতাসড িম্ভব িম্ভব টেকাকরমণর বযবস্থা করমত হমব।" গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "লক্ষ লক্ষ 

সর্উ ইয়কনবািী টেকা সর্ময় সর্ময়মে, এবং স্টেে জমুড সবসভন্ন িাইে স্টোলা হময়মে অ্যাপময়ন্টমমন্ট 

সর্মত বা ওয়াক-ইমর্র জর্য। টেকা স্টেওয়া শুিুমাত্র আপর্ামকই িাহাযয কমর র্া - এটে আপর্ার 

পসরবার ও িম্প্রোয়মকও িুরসক্ষত রামে, তাই আজই আপর্ার টেকার শেটে সর্ময় সর্র্।" 
   

আজমকর তেয িংমক্ষমপ সর্মি তুমল িরা হমলা:  

 

• কটম্বের ফলাফল যা বরম্বপাটন করা হম্বেম্বে - 81,951 

• কমাট পবসটটভ - 956 

• পবসটটম্বভর েিাাংে - 1.17% 

• 7-বেম্বর্র পবসটটম্বভর গড় েিাাংে - 1.04% 

• করাগীম্বের হাসপািাম্বল ভবিন করা হম্বেম্বে - 340 (-9) 

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগীরা - 54 

• আইবসইউম্বি থ্াকা করাগীরা - 75 (-4) 

• ইর্টটউম্বিের্সহ আইবসইউম্বি থ্াকা করাগীরা - 34 (+1) 

• কমাট মুক্তি কপম্বেম্বে - 185,630 (+71) 

• মৃিয ে - 3 

• কমাট মৃিয ের সাংখ্ো - 43,023 



• কমাট ভোকবসর্ - 21,685,467 

• গি 24 ঘণ্টাে কেওো কমাট ভোকবসম্বর্র কডাজ - 38,027 

• গি 7 বেম্বর্ কেওো কমাট ভোকবসম্বর্র কডাজ - 242,413 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ 18 িের িা িার কিবে 

িেম্বসর বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে - 70.7% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে 18 িের িা িার কিবে িেম্বসর বর্উ 

ইেকনিাসীর েিাাংে - 65.4% 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ 18 িের িা িার কিবে 

িেম্বসর বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে (CDC) - 73.5% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে 18 িের িা িার কিবে িেম্বসর বর্উ 

ইেকনিাসীর েিাাংে(CDC) - 67.0% 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে কসসি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে - 59.0% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে - 54.3% 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে কসসি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে (CDC) - 61.3% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে 

(CDC) - 55.6% 

 

প্রসত এলাকায় গত 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর শতাংমশর হার যা গত সতর্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে তা হল: 

 

অঞ্চল  
কসামিার, 12  

জুলাই, 2021  

 মঙ্গলিার, 13 

জুলাই, 2021  

িুধিার, 14 

জুলাই, 2021  

Capital Region  0.84%  1.01%  1.14%  

Central New York  0.84%  0.82%  0.86%  

Finger Lakes  0.79%  0.76%  0.85%  

Long Island  1.04%  1.07%  1.23%  

Mid-Hudson  0.81%  0.82%  0.90%  

Mohawk Valley  0.65%  0.66%  0.69%  

New York City  0.99%  1.01%  1.09%  

North Country  0.53%  0.58%  0.64%  

Southern Tier  0.51%  0.56%  0.60%  

Western New York  0.67%  0.81%  0.95%  

কেট িোপী  0.93%  0.95%  1.04%  

 

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

ফলাফমলর গড শতকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে: 



 

NYC এর 

িম্বরা  

কসামিার, 12  

জুলাই, 2021  

 মঙ্গলিার, 13 

জুলাই, 2021  

িুধিার, 14 

জুলাই, 2021  

Bronx  0.91%  0.92%  1.00%  

Kings  1.05%  1.07%  1.16%  

New York  0.83%  0.82%  0.88%  

Queens  1.02%  1.03%  1.10%  

Richmond  1.45%  1.47%  1.59%  

 

গতকাল, সর্উ ইয়কন স্টেমে 956 জর্ সর্উ ইয়কনার স্টকাসভে-19 পসিটেভ হময়মের্, যার ফমল 

স্টমাে িংেযা হয় 2,106,215। র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমত স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে:  

 

কাউবি  
কমাট 

পক্তজটটভ  

র্িযর্ 

পক্তজটটভ  

Albany  24,786  8  

Allegany  3,565  1  

Broome  18,693  3  

Cattaraugus  5,735  2  

Cayuga  6,366  2  

Chautauqua  8,975  0  

Chemung  7,808  3  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,858  0  

Columbia  4,089  0  

Cortland  3,940  2  

Delaware  2,400  0  

Dutchess  29,585  8  

Erie  89,882  24  

Essex  1,602  1  

Franklin  2,567  1  

Fulton  4,439  1  

Genesee  5,449  1  

Greene  3,422  5  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,224  3  

Jefferson  6,208  6  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,544  0  

Madison  4,584  2  

Monroe  69,382  35  

Montgomery  4,262  0  



Nassau  184,743  91  

Niagara  20,106  6  

NYC  945,270  550  

Oneida  22,712  7  

Onondaga  39,173  7  

Ontario  7,432  1  

Orange  48,546  6  

Orleans  3,132  0  

Oswego  7,653  2  

Otsego  3,475  1  

Putnam  10,645  4  

Rensselaer  11,282  5  

Rockland  47,190  11  

Saratoga  15,455  8  

Schenectady  13,230  2  

Schoharie  1,711  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,688  1  

Steuben  6,984  2  

Suffolk  202,047  83  

Sullivan  6,712  0  

Tioga  3,851  0  

Tompkins  4,373  1  

Ulster  13,980  5  

Warren  3,700  2  

Washington  3,172  0  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,234  51  

Wyoming  3,607  2  

Yates  1,180  0  

 

গতকাল, 3 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর স্টকাসভে-19-এ আক্রান্ত হময় মৃতুয হময়মে, যার েুণ স্টমাে 

মৃতুযর িংেযা সগময় ো াঁডামলা 43,023। বিবামির কাউসন্ট অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমত 

স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে: 

 

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  2  

Westchester  1  

 



সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরণ স্থার্গুসল স্টযাগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রেম-

আিা, প্রেম-পাওয়ার সভসিমত সবর্া-অ্যাপময়ন্টমমমন্ট টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টোলা আমে। যারা 
স্টেে িাসলত একটে গণ ভযাকসিমর্শর্ িাইমে ভযাকসিমর্শমর্র জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট সশসেউল 

করমত িার্ তারা Am I Eligible App(আসম সক স্টযাগয) -এর মািযমম বা 1-833-NYS-4-VAX-স্টত 

স্টফার্ করমত পামরর্। বযজিরা অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িময়িূসি সর্ি নারণ করার জর্য, টেকাগুসল 

পাওয়া যায় তামের এমর্ স্থার্ীয় স্বাস্থয সবভাগ, ফাম নাসি, োিার বা হািপাতামলর িামেও 

স্টযাগামযাগ করমত পামরর্, বা তামের কাোকাসে টেকার অ্যাপময়ন্টমমন্টগুসল িংক্রান্ত তেয 

জার্মত vaccines.gov স্টেেমত পামরর্। 
 

গতকাল, 19,581 জর্ সর্উ ইয়কনবািী প্রেম ভযাকসিমর্র স্টোজ স্টপময়মে এবং 20,437 জর্ 

ভযাকসিমর্র সিসরজ িমূ্পণ ন কমরমে। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের অ্ঞ্চল অ্র্ুিামর 

র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমত স্টভমে স্টেোমর্া হময়মে: 

 

   

টটকার কমপম্বে 

একটট কডাজ 

কপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেক্তি  

   

টটকার বসবরজগুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেক্তি  

   

অঞ্চল  ক্রমসক্তঞ্চি কমাট  
গি 24 

ঘিাে িৃক্তে  
ক্রমসক্তঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘিাে িৃক্তে  

Capital 

Region  
676,020  574  632,181  826  

Central New 

York  
535,317  677  504,044  802  

Finger 

Lakes  
686,341  677  650,000  783  

Long Island  1,554,592  2,692  1,418,817  2,538  

Mid-Hudson  1,250,992  1,981  1,136,226  1,725  

Mohawk 

Valley  
264,743  259  248,659  249  

New York 

City  
5,473,983  11,334  4,985,778  11,863  

North 

Country  
248,149  200  227,784  316  

Southern 

Tier  
350,809  317  329,290  354  

Western 

New York  
746,114  870  690,731  981  

স্টেে বযাপী  11,787,060  19,581  10,823,510  20,437  

 

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


েয স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযাশমবামেনর মািযমম স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ সবতরণ িম্পমকন 

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

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

ভযাকসিমর্শর্ সর্ময় আপ-েু-স্টেে মযাটট্র্ক্স স্টেোমর্ার জর্য ভযাকসিমর্শমর্র প্রশািসর্ক স্টেো 

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

সবভামগর স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টেমক িামার্য আলাো যার মমিয স্টকমন্দ্রর প্রশািসর্ক স্টোজ 

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