
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

ককাবভড-19 মহামাবর কেম্বে কতো বর্য়ন্ত্রণ করা হম্বয়ম্বে কেই িোপাম্বর গভর্ নর কুওম্বমা 

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

   

গত 24 ঘন্টায় 35,207 টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

   

গতকাল COVID-19 এর কারম্বণ কেে জুম্ব়ে 2 জম্বর্র মৃতয ে হম্বয়ম্বে   

      

আজ COVID-19 এর বিরুদ্ধে স্টেট'র লড়াইদ্ধের অগ্রগবি সম্পদ্ধকে গভর্ ের অযান্ড্ররু এম. কুওদ্ধমা 

বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের সাম্প্রবিক িথ্য বেদ্ধেদ্ধের্।  

   

"বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের কদ্ধ ার পবরশ্রদ্ধমর স্টসৌজদ্ধর্য, আমরা স্বাভাবিক অিস্থাে প্রিযািিের্ শুরু 

করদ্ধি স্টপদ্ধরবে, িদ্ধি িার মাদ্ধর্ এই র্ে স্টে এখর্ আর COVID স্টথ্দ্ধক ঝুুঁ বক স্টর্ই," গভর্ নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "বিরকাদ্ধলর জর্য এই েুদ্ধে জেী হওোর জর্য, আমাদ্ধেরদ্ধক অিশ্যই আমাদ্ধের 

সিদ্ধিদ্ধে কাে েকর অস্ত্র, টটকাদ্ধক কাদ্ধজ লাগাদ্ধর্া িাবলদ্ধে স্টেদ্ধি হদ্ধি। োরা এটাদ্ধক এবড়দ্ধে 

িদ্ধলদ্ধের্, িারা শুধু স্টে বর্দ্ধজর সুস্থিাদ্ধক ঝুুঁ বকদ্ধি স্টেলদ্ধের্ িাই র্ে, িারা িাদ্ধের িারপাদ্ধশ্র 

মার্ুষদ্ধের স্বাস্থয ও সুরক্ষাদ্ধকও বিপদ্ধে স্টেলদ্ধের্। এখর্ কারও স্বাস্থয বর্দ্ধে জেুা স্টখলার সমে র্ে 

- আপবর্ েবে ইবিমদ্ধধযই টটকা র্া বর্দ্ধে থ্াদ্ধকর্, িাহদ্ধল আজই আপর্ার টটকা বর্র্ এিং এই 

ভাইরাদ্ধসর বিস্তার আটকাদ্ধি সাহােয করুর্।"  

   

আজদ্ধকর িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধপ বর্দ্ধি িুদ্ধল ধরা হদ্ধলা:   

   

·         বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 79,920  

·         কমাে পজজটেভ - 981  

·         েতকরা পজজটেভ - 1.23%  

·         7-বেম্বর্র গ়ে েতকরা পজজটেভ - 1.09%  

·         হােপাতাম্বল ভবতন থাকা করাগী - 360 (+20)  

·         হােপাতাম্বল র্তযর্ কম্বর ভবতন করা করাগী - 82  

·         ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 79 (+4)  

·         ইর্টেউম্বিের্-েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 34 (0)  

·         কমাে ো়ো কপম্বয়ম্বের্ - 185,700 (+70)  

·         মৃতয ে - 2  

·         কমাে মৃতয ে - 43,025  

·         কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 21,720,674  



·         গত 24 ঘন্টায় যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 35,207  

·         গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 236,978  

·         18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একো 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 70.8%  

·         18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 65.5%  

·         18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একো 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 73.6%  

·         18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 67.1%  

·         েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 59.0%  

·         েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 54.4%  

·         েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 61.4%  

·         েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 55.7%  

   

প্রবি এলাকাে গি 7 বেদ্ধর্ পজজটটভ েলােদ্ধলর শ্িাংদ্ধশ্র হার ো গি বির্ বেদ্ধর্ বরদ্ধপাটে করা 

হদ্ধেদ্ধে িা হল:  

   

অঞ্চল  
 মঙ্গলিার, 13 

জুলাই, 2021  

িুধিার, 14 

জুলাই 2021  

িৃহস্পবতিার, 15 

জুলাই 2021  

Capital 

Region  
1.01%  1.14%  1.28%  

Central 

New 

York  

0.82%  0.86%  0.82%  

Finger 

Lakes  
0.76%  0.85%  0.83%  

Long 

Island  
1.07%  1.23%  1.28%  

Mid-

Hudson  
0.82%  0.90%  0.93%  

Mohawk 

Valley  
0.66%  0.69%  0.69%  

New 

York City  
1.01%  1.09%  1.13%  

North 

Country  
0.58%  0.64%  0.83%  



Southern 

Tier  
0.56%  0.60%  0.61%  

Western 

New 

York  

0.81%  0.95%  1.05%  

কেে 

িোপী  
0.95%  1.04%  1.09%  

   

গি বির্ বেদ্ধর্ বরদ্ধপাটে করা প্রবিটট বর্উ ইেকে বসটট িদ্ধরা'র 7-বেদ্ধর্র পরীক্ষার পজজটটভ 

েলােদ্ধলর গড় শ্িকরা র্ীদ্ধি স্টেওো হদ্ধেদ্ধে:  

   

NYC এর 

িম্বরা  

 মঙ্গলিার, 

13 জলুাই, 

2021  

িুধিার, 

14 জলুাই 

2021  

িৃহস্পবতিার, 

15 জলুাই 

2021  

Bronx  0.92%  1.00%  1.00%  

Kings  1.07%  1.16%  1.19%  

New York  0.82%  0.88%  0.98%  

Queens  1.03%  1.10%  1.16%  

Richmond  1.47%  1.59%  1.63%  

   

গি কাল বর্উইেকে স্টেদ্ধট 981 জর্ বর্উইেকেিাসী COVID-19 পরীক্ষাে পজজটটভ হদ্ধেদ্ধের্, স্টমাট 

সংখযা ো ুঁড়াল 2,107,196 জর্। র্ীদ্ধি স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া হদ্ধেদ্ধে:  

    

কাউবন্ট  
কমাে 

পজজটেভ  

র্তযর্ 

পজজটেভ  

Albany  24,795  9  

Allegany  3,567  2  

Broome  18,695  2  

Cattaraugus  5,736  1  

Cayuga  6,368  2  

Chautauqua  8,977  2  

Chemung  7,809  1  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,859  1  

Columbia  4,090  1  

Cortland  3,940  0  

Delaware  2,401  1  

Dutchess  29,593  8  



Erie  89,911  29  

Essex  1,608  6  

Franklin  2,567  0  

Fulton  4,440  1  

Genesee  5,449  0  

Greene  3,423  1  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,225  1  

Jefferson  6,211  3  

Lewis  2,828  0  

Livingston  4,545  1  

Madison  4,585  1  

Monroe  69,400  18  

Montgomery  4,264  2  

Nassau  184,830  87  

Niagara  20,113  7  

NYC  945,874  604  

Oneida  22,714  2  

Onondaga  39,180  7  

Ontario  7,432  0  

Orange  48,561  15  

Orleans  3,132  0  

Oswego  7,655  2  

Otsego  3,475  0  

Putnam  10,648  3  

Rensselaer  11,288  6  

Rockland  47,203  13  

Saratoga  15,459  4  

Schenectady  13,234  4  

Schoharie  1,714  3  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,016  0  

St. Lawrence  6,689  1  

Steuben  6,985  1  

Suffolk  202,120  73  

Sullivan  6,713  1  

Tioga  3,852  1  

Tompkins  4,375  2  



Ulster  13,982  2  

Warren  3,703  3  

Washington  3,172  0  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,281  47  

Wyoming  3,607  0  

Yates  1,180  0  

   

   

গিকাল COVID-19 এর কারদ্ধে 2 জর্ বর্উ ইেকেিাসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, োর েদ্ধল স্টমাট সংখযা এদ্ধস 

ো ুঁবড়দ্ধেদ্ধে 43,025-এ। িসিাদ্ধসর কাউবি অর্ুসাদ্ধর, র্ীদ্ধি স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া 

হদ্ধেদ্ধে:  

   

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্ুযায়ী মৃতয ে  

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতয ে  

Kings  1  

Wayne  1  

   

বর্উ ইেকে স্টেদ্ধটর সকল িযাপক টটকাকরে স্থার্গুবল এখর্ স্টোগয বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের জর্য 

প্রথ্ম-আসা, প্রথ্ম-পাওোর বভবিদ্ধি বির্া-অযাপদ্ধেিদ্ধমদ্ধি টটকা স্টেওোর জর্য স্টখালা 

আদ্ধে। োরা স্টেট িাবলি একটট গে ভযাকবসদ্ধর্শ্র্ সাইদ্ধট ভযাকবসদ্ধর্শ্দ্ধর্র জর্য 

অযাপদ্ধেিদ্ধমি বশ্বিউল করদ্ধি িার্ িারা Am I Eligible App(আবম বক স্টোগয) -এর মাধযদ্ধম িা 

1-833-NYS-4-VAX-স্টি স্টোর্ করদ্ধি পাদ্ধরর্। িযজিরা অযাপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূবি বর্ধ োরে 

করার জর্য, টটকাগুবল পাওো োে িাদ্ধের এমর্ স্থার্ীে স্বাস্থয বিভাগ, োম োবস, িািার িা 

হাসপািাদ্ধলর সাদ্ধথ্ও স্টোগাদ্ধোগ করদ্ধি পাদ্ধরর্, িা িাদ্ধের কাোকাবে টটকার 

অযাপদ্ধেিদ্ধমিগুবল সংক্রান্ত িথ্য জার্দ্ধি vaccines.gov স্টেখদ্ধি পাদ্ধরর্।  

   

গিকাল, 17,984 জর্ বর্উ ইেকেিাসী িাদ্ধের টটকার প্রথ্ম স্টিাজ স্টপদ্ধেবেদ্ধলর্, এিং 19,027 জর্ 

িাদ্ধের টটকার বসবরজটট সমূ্পে ে কদ্ধরবেদ্ধলর্। টটকা স্টপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ বর্উ ইেকেিাসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসাদ্ধর র্ীদ্ধি স্টভৌগবলক বভবিদ্ধি স্টভদ্ধে স্টেখাদ্ধর্া হদ্ধেদ্ধে:  

   

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্ 

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  

ক্রমিধ নমার্ 

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  

Capital 

Region  
676,502  482  632,778  597  

Central New 

York  
535,824  507  504,586  542  

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


Finger Lakes  687,033  692  650,874  874  

Long Island  1,557,370  2,778  1,421,514  2,697  

Mid-

Hudson  
1,252,823  1,831  1,138,004  1,778  

Mohawk 

Valley  
264,958  215  248,911  252  

New York 

City  
5,483,674  9,691  4,996,421  10,643  

North 

Country  
248,368  219  227,993  209  

Southern 

Tier  
351,189  380  329,705  415  

Western 

New York  
747,303  1,189  691,751  1,020  

স্টেট িযাপী  11,805,044  17,984  10,842,537  19,027  

   

েযCOVID-19 ভযাকবসর্ ট্র্যাকার িযাশ্দ্ধিাদ্ধিের মাধযদ্ধম COVID-19 ভযাকবসর্ বিিরে সম্পদ্ধকে 

বর্উইেকেিাসীরা আপদ্ধিট স্টপদ্ধি পাদ্ধরর্। ভযাকবসর্ স্টকন্দ্রগুবলদ্ধক 24 ঘণ্টার মদ্ধধয স্টকাবভি-19 

ভযাকবসর্ সংক্রান্ত সমস্ত বরদ্ধপাটে বর্উইেকে স্টেট স্বাস্থয বিভাগদ্ধক জার্াদ্ধি হদ্ধি; স্টেদ্ধটর 

ভযাকবসদ্ধর্শ্র্ বর্দ্ধে আপ-টু-স্টিট মযাটট্র্ক্স স্টেখাদ্ধর্ার জর্য ভযাকবসদ্ধর্শ্দ্ধর্র প্রশ্াসবর্ক স্টিটা 

িযাশ্দ্ধিাদ্ধিে প্রবিবের্ আপদ্ধিট করা হে। NYSIIS এিং CIR-পাওো বর্উইেকে স্টেট স্বাস্থয 

বিভাদ্ধগর স্টিটাগুবল স্টেিাদ্ধরল স্টিটার স্টথ্দ্ধক সামার্য আলাো োর মদ্ধধয স্টকদ্ধন্দ্রর প্রশ্াসবর্ক 

স্টিাজ এিং অর্যার্য সামার্য পাথ্ েকয অন্তভুেি। উপদ্ধরর বরবলজটটদ্ধি উভে র্ম্বরই অন্তভুি 

আদ্ধে।  
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