
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/17/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িথ্ে কের্ 

 

গি 24 ঘণ্টাে ভোকবসম্বর্র 34,659 কডাজ কেওো হম্বেম্বে 

 

কেট জুম্বড় 354 করাগী হাসপািাম্বল ভবিন 
 

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেট জুম্বড় 4 জম্বর্র মৃিযে হম্বেম্বে  

 

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

আপমেে সেময়মের্। 
 

"আমরা স্টেভামব স্টেে জমু়ে স্টকাসভে-19 (COVID-19) ভাইরামির সবুমে ল়োই কমর িমলসে, 

এমেমে আমামের িব স্টেমক স্টবসি গুুত্বপূর্ ন কাজ হল, এখার্কার প্রমযযকটে কসমউসর্টের মমযয 

েয যা়োযাস়ে িম্ভব ভযাকসির্ স্টপ ৌঁমে স্টেওয়া,"গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ভাইরামির সবুমে 

ল়োই করার জর্য আমামের একমাে হাসযয়ার ভযাকসির্, এো সি, সর্রাপে এবং কাে নকরী। 
আমামের কম ার পসরশ্রমিাযয অ্গ্রগসয সর্ভনর করমে স্টেে কযজর্মক টেকা সেময িেম হমে 

যার উপর, যাই আপসর্ েসে এখর্ও টেকা র্া স্টপময় োমকর্, যাহমল আপর্ামক আসম অ্সয িত্ত্বর 

অ্যাপময়ন্টমমন্ট স্টর্ওয়ার অ্েবা ভযাকসির্ স্টকমে িরািসর িমল োওয়ার অ্র্ুমরায জার্াচ্ছে।"  
 

আজমকর স্টেো র্ীমি িংমেমপ স্টেওয়া হময়মে: 

 

• কটম্বের ফলাফল যা বরম্বপাটন করা হম্বেম্বে - 82,967 

• কমাট পজজটটভ - 1,156 

• পজজটটম্বভর েিাাংে - 1.39% 

• 7-বেম্বর্র পবসটটম্বভর গড় েিাাংে - 1.19% 

• করাগীম্বের হাসপািাম্বল ভবিন করা হম্বেম্বে - 354 (-6) 

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগীরা - 60 

• আইবসইউম্বি থ্াকা করাগীরা - 79 (+0) 

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

• কমাট মুজি কপম্বেম্বে - 185,762 (+62) 



• মৃিযে - 4 

• কমাট মৃিযের সাংখ্ো - 43,029 

• কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 21,755,333 

• গি 24 ঘণ্টাে কেওো কমাট ভোকবসম্বর্র কডাজ - 34,659 

• গি 7 বেম্বর্ কেওো কমাট ভোকবসম্বর্র কডাজ - 230,414 

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

িেম্বসর বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে - 70.9% 

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

ইেকনিাসীর েিাাংে - 65.6% 

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

িেম্বসর বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে (CDC) - 73.7% 

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

ইেকনিাসীর েিাাংে(CDC) - 67.2% 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে কসসি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে - 59.1% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে - 54.4% 

• কমপম্বে একটট ভোকবসম্বর্র কডাজ সম্পূে ন কম্বরম্বে কসসি বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে 

(CDC) - 61.5% 

• ভোকবসম্বর্র বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বে এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে 

(CDC) - 55.8% 

 

প্রসয এলাকায় গয 7 সেমর্ পচ্ছজটেভ ফলাফমলর িযাংমির হার ো গয সযর্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে যা হল: 

 

অঞ্চল  
িুধিার, 14 ইজুলাই, 

2021  

িৃহস্পবিিার, 15 জুলাই, 

2021  

শুক্রিার, 16 জুলাই, 

2021  

Capital Region  1.14%  1.28%  1.52%  

Central New 

York  
0.86%  0.82%  0.83%  

Finger Lakes  0.85%  0.83%  0.85%  

Long Island  1.23%  1.28%  1.37%  

Mid-Hudson  0.90%  0.93%  1.01%  

Mohawk Valley  0.69%  0.69%  0.70%  

New York City  1.09%  1.13%  1.24%  

North Country  0.64%  0.83%  0.89%  

Southern Tier  0.60%  0.61%  0.64%  

Western New 

York  
0.95%  1.05%  1.13%  

কেট িোপী  1.04%  1.09%  1.19%  

 



গয সযর্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসযটে সর্উ ইয়কন সিটে বমরা'র 7-সেমর্র পরীোর পচ্ছজটেভ 

ফলাফমলর গ়ে িযকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে: 

 

NYC এর 

িম্বরা  

িুধিার, 14 ইজুলাই, 

2021  

িৃহস্পবিিার, 15 জুলাই, 

2021  

শুক্রিার, 16 জুলাই, 

2021  

Bronx  1.00%  1.00%  1.11%  

Kings  1.16%  1.19%  1.35%  

New York  0.88%  0.98%  1.09%  

Queens  1.10%  1.16%  1.21%  

Richmond  1.59%  1.63%  1.72%  

 

গযকাল, সর্উ ইয়কন স্টেমে 1,156 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর স্টকাসভে-19 পরীো পচ্ছজটেভ হময়সেল, 

োর ফমল স্টমাে িংখযা োাঁ়োল 21,08,352 জর্। র্ীমি স্টভ গসলক সভসিময স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:  

 

কাউবি  কমাট পজজটটভ  র্িযর্ পজজটটভ  

Albany  24,800  5  

Allegany  3,569  2  

Broome  18,702  7  

Cattaraugus  5,738  2  

Cayuga  6,369  1  

Chautauqua  8,977  0  

Chemung  7,810  1  

Chenango  3,519  0  

Clinton  4,859  0  

Columbia  4,091  1  

Cortland  3,940  0  

Delaware  2,401  0  

Dutchess  29,613  20  

Erie  89,922  11  

Essex  1,610  2  

Franklin  2,567  0  

Fulton  4,440  0  

Genesee  5,449  0  

Greene  3,425  2  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,225  0  

Jefferson  6,212  1  

Lewis  2,829  1  

Livingston  4,545  0  

Madison  4,586  1  

Monroe  69,416  16  



Montgomery  4,265  1  

Nassau  184,936  106  

Niagara  20,118  5  

NYC  946,628  754  

Oneida  22,719  5  

Onondaga  39,182  2  

Ontario  7,435  3  

Orange  48,577  16  

Orleans  3,132  0  

Oswego  7,656  1  

Otsego  3,475  0  

Putnam  10,650  2  

Rensselaer  11,293  5  

Rockland  47,221  18  

Saratoga  15,468  9  

Schenectady  13,240  6  

Schoharie  1,714  0  

Schuyler  1,082  0  

Seneca  2,018  2  

St. Lawrence  6,690  1  

Steuben  6,985  0  

Suffolk  202,195  75  

Sullivan  6,715  2  

Tioga  3,852  0  

Tompkins  4,377  2  

Ulster  13,993  11  

Warren  3,705  2  

Washington  3,176  4  

Wayne  5,806  0  

Westchester  130,332  51  

Wyoming  3,607  0  

Yates  1,180  0  

 

গযকাল, 4 জর্ সর্উইয়মকনর র্াগসরক স্টকাসভে-19 এ আক্রান্ত হময় মারা স্টগমের্, োময িব নমমাে 

মৃমযর িংখযা 43,029 এ এমি স্টপ ৌঁমেমে। বিবামির কাউসন্ট অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভ গসলক সভসিময 

স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে: 

 

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Kings  1  

Queens  2  

Westchester  1  



সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরর্ স্থার্গুসল স্টোগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রেম-

আিা, প্রেম-পাওয়ার সভসিময সবর্া-অ্যাপময়ন্টমমমন্ট টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টখালা আমে। োরা 

স্টেে িাসলয একটে গর্ ভযাকসিমর্ির্ িাইমে ভযাকসিমর্িমর্র জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট সিসেউল 

করময িার্ যারা Am I Eligible App(আসম সক স্টোগয) -এর মাযযমম বা 1-833-NYS-4-VAX-স্টয 

স্টফার্ করময পামরর্। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয সবভাগ, ফামম নসি, োক্তার বা 

হািপাযামল স্টেখামর্ ভযাকসির্ আমে স্টিখামর্ স্টোগামোগ করময পামরর্, অ্েবা যামের 

কাোকাসে টেকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর যেয খুাঁজময vaccines.gov স্টয স্টেময পামরর্। 
 

গযকাল, 18,390 জর্ সর্উ ইয়কনবািী প্রেম ভযাকসিমর্র স্টোজ স্টপময়মে এবং 18,107 জর্ 

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

র্ীমি স্টভ গসলক সভসিময স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে: 

 

  

টটকার কমপম্বে 

একটট কডাজ 

কপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

  

টটকার বসবরজগুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেজি  

  

অঞ্চল  ক্রমসজঞ্চি কমাট  
গি 24 

ঘিাে িৃজে  
ক্রমসজঞ্চি কমাট  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

Capital 

Region  
677,241  739  633,522  744  

Central 

New York  
536,270  446  505,193  607  

Finger 

Lakes  
687,731  698  651,587  713  

Long 

Island  
1,560,221  2,851  1,424,144  2,630  

Mid-

Hudson  
1,254,800  1,977  1,139,762  1,758  

Mohawk 

Valley  
265,194  236  249,146  235  

New York 

City  
5,493,838  10,164  5,006,505  10,084  

North 

Country  
248,581  213  228,239  246  

Southern 

Tier  
351,621  432  330,166  461  

Western 

New York  
747,937  634  692,380  629  

স্টেে বযাপী  11,823,434  18,390  10,860,644  18,107  

 

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


েযমকাসভে-19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযািমবামেনর মাযযমম স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ সবযরর্ িম্পমকন 

সর্উইয়কনবািীরা আপমেে স্টপময পামরর্। ভযাকসির্ স্টকেগুসলমক 24 ঘণ্টার মমযয স্টকাসভে-19 

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

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

েযািমবামেন প্রসযসের্ আপমেে করা হয়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থয 

সবভামগর স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টেমক িামার্য আলাো োর মমযয স্টকমের প্রিািসর্ক স্টোজ 

এবং অ্র্যার্য িামার্য পাে নকয অ্ন্তভুনক্ত। উপমরর সরসলজটেময উভয় র্ম্বরই অ্ন্তভুক্ত আমে। 
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