
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/23/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

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

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

  

গত 24 ঘণ্টায় 40,582 টে ভোকবেম্বর্র কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  

গতকাল কেম্বক কেে জু ককাবভড-19 এ 1 জম্বর্র মৃতয ে হম্বয়ম্বে- মহামাবর শুু হওয়ার 

পর কেম্বক েিম্বেম্বয় কম  

    

আজ ক োভিড-19 (COVID-19) এর ভিরুদ্ধে কেট'র লড়োইদ্ধের অগ্রগভি সম্পদ্ধ ে গির্ ের 

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  

  

"িযো ভসর্টট হল আমোদ্ধের দ্রিু ট্র্যোক্ট টোদ্ধর্দ্ধলর কেষ প্রোদ্ধে যোওেোর জর্য এিং যোরো এর 

প্রোপ্যিোর সুদ্ধযোগ এখর্ও কর্েভর্ িোদ্ধের িোড়োিোভড় এটট কর্ওেো উভিি," গভর্ নর কুওম্বমা 

িম্বলম্বের্। "িযো ভসদ্ধর্ের্ ভর্রোপ্ে,  োয ে র এিং এটট আপ্র্োর ভপ্রেজর্দ্ধের সুরভিি রোখোর 

কসরো উপ্োে। কিভে কেভর  দ্ধর ভিপ্ে কডদ্ধ  আর্দ্ধির্ র্ো।"  

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধিদ্ধপ্ ভর্দ্ধি িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 102,866  

·     কমাে পজজটেভ - 1,830  

·     পজজটেম্বভর েতাাংে - 1.78%  

·     7-বেম্বর্র গড় পজজটেম্বভর েতাাংে - 1.58%  

·     হােপাতাম্বল ভবতন োকা করাগী - 492 (+9)  

·     র্তযর্ ভবতন হওয়া করাগী - 90  

·     ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 109 (+4)  

·     ইর্টেউম্বিের্ েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 36 (+2)  

·     কমাে বডেোজন - 186,141 (+66)  

·     মৃতয ে - 1  

·     কমাে মৃতয ে - 43,043  

·     প্রম্বয়াগ করা কমাে ভোকবেম্বর্র কডাজ - 21,951,671  

·     গত 24 ঘণ্টায় যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 40,582  

·     গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 230,997  

·     কমপম্বক্ষ একটে ভোকবেম্বর্র কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বে এমর্ 18 িের িা তার কিবে 



 

 

িয়ম্বের বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে - 71.5%  

·     কয েমস্ত বর্উইয়কনিােীর িয়ে 18 এিাং তার কিবে তাম্বের মম্বযে ভোকবেম্বর্র বেবরজ 

েম্পূণ ন কম্বরম্বে - 66.1%  

·     কমপম্বক্ষ একটে ভোকবেম্বর্র কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বে এমর্ 18 িের িা তার কিবে 

িয়ম্বের বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 74.3%  

·     ভোকবেম্বর্র বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বে 18 িের িা তার কিবে িয়ম্বের বর্উ 

ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 67.7%  

·     অন্তত পম্বক্ষ ভোকবেম্বর্র একটে কডাজ কর্ওয়া বর্উইয়ম্বকনর িাবেন্দাম্বের েতকরা 

হার - 59.7%  

·     েম্পূণ ন ভোকবেম্বর্র বেবরে কর্ওয়া বর্উ ইয়ম্বকনর িাবেন্দাম্বের েতকরা হার - 54.9%  

· কমপম্বক্ষ একটে ভোকবেম্বর্র কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বে কেেি বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে 

(CDC) - 62.0%  

· ভোকবেম্বর্র বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বে এমর্ েি বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 56.3%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ প্জজটটি ফলোফদ্ধলর েিোংদ্ধের হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপ্োটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 20 

জুলাই, 2021  

িুযিার, 21 

জুলাই, 2021  

িৃহস্পবতিার 22 

জুলাই, 2021  

Capital Region  1.89%  1.95%  2.24%  

Central New York  1.14%  1.20%  1.25%  

Finger Lakes  1.14%  1.22%  1.36%  

Long Island  1.80%  1.86%  1.97%  

Mid-Hudson  1.10%  1.14%  1.21%  

Mohawk Valley  0.94%  1.05%  1.11%  

New York City  1.42%  1.51%  1.58%  

North Country  0.87%  0.98%  1.14%  

Southern Tier  0.79%  0.85%  0.95%  

Western New York  1.56%  1.75%  1.84%  

কেে িোপী  1.41%  1.50%  1.58%  

  

ভর্উইে ে ভসটটর প্রভিটট িদ্ধরোদ্ধি গি 7 ভেদ্ধর্ প্জজটটি ফলোফদ্ধলর েিোংদ্ধের গড় হোর যো গি 

ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপ্োটে  রো হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 20 

জুলাই, 2021  

িুযিার, 21 

জুলাই, 2021  

িৃহস্পবতিার 22 

জুলাই, 2021  

Bronx  1.33%  1.45%  1.56%  

Kings  1.41%  1.49%  1.57%  

New York  1.35%  1.46%  1.49%  



 

 

Queens  1.37%  1.46%  1.53%  

Richmond  2.08%  2.21%  2.33%  

গি  োল ভর্উইে ে কেদ্ধট 1,830 জর্ ভর্উইে েিোসী ক োভিড-19 প্জজটটি হদ্ধেদ্ধের্, কমোট 

সংখযো েো াঁড়োল 2,116,327 জর্। এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ্:  

   

কাউবি  কমাে পজজটেভ  র্তযর্ পজজটেভ  

Albany  24,881  22  

Allegany  3,575  1  

Broome  18,730  6  

Cattaraugus  5,764  2  

Cayuga  6,385  2  

Chautauqua  8,989  3  

Chemung  7,826  4  

Chenango  3,526  1  

Clinton  4,868  0  

Columbia  4,108  4  

Cortland  3,951  2  

Delaware  2,410  1  

Dutchess  29,700  25  

Erie  90,144  54  

Essex  1,618  3  

Franklin  2,570  0  

Fulton  4,448  1  

Genesee  5,452  2  

Greene  3,448  13  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,234  0  

Jefferson  6,226  4  

Lewis  2,831  2  

Livingston  4,549  1  

Madison  4,599  2  

Monroe  69,566  32  

Montgomery  4,276  4  

Nassau  185,692  167  

Niagara  20,159  5  

NYC  951,269  1,056  

Oneida  22,761  7  

Onondaga  39,271  18  



 

 

Ontario  7,457  7  

Orange  48,733  28  

Orleans  3,138  2  

Oswego  7,672  2  

Otsego  3,477  1  

Putnam  10,677  10  

Rensselaer  11,329  9  

Rockland  47,288  19  

Saratoga  15,543  19  

Schenectady  13,281  18  

Schoharie  1,719  0  

Schuyler  1,086  2  

Seneca  2,021  0  

St. Lawrence  6,708  12  

Steuben  6,998  3  

Suffolk  202,863  152  

Sullivan  6,728  0  

Tioga  3,858  1  

Tompkins  4,384  4  

Ulster  14,031  11  

Warren  3,733  4  

Washington  3,183  3  

Wayne  5,815  1  

Westchester  130,667  76  

Wyoming  3,614  2  

Yates  1,182  0  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 1 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

েো াঁড়োে 43,043। িসিোদ্ধসর  োউভি অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধি কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবির িাবেন্দা অর্ুযায়ী মৃতয ে  

কাউবি  র্তযর্ মৃতয ে  

Erie  1  

  

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোপ্  টট ো রণ স্থোর্গুভল এখর্ কযোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য 

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-প্োওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপ্দ্ধেিদ্ধমদ্ধি টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কয 

স ল িযজি এ টট কেট-প্ভরিোভলি িযোপ্  টট ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টট অযোপ্দ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভি 



 

 

ভর্ধ েোরণ  রদ্ধি িোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম  ী কযোগয অযোপ্) এ িো 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি প্োদ্ধরর্। িযজিরো অযোপ্দ্ধেিদ্ধমিগুভলর সমেসূভি ভর্ধ েোরণ  রোর 

জর্য িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপ্োিোল কযখোদ্ধর্ টট ো উপ্লিয 

কসখোদ্ধর্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি প্োদ্ধরর্ অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপ্দ্ধেিদ্ধমি সংক্রোে 

িথ্য কপ্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি প্োদ্ধরর্।  

  

গি োল, 22,878 জর্ ভর্উ ইে েিোসী প্রথ্ম িযো ভসদ্ধর্র কডোজ কপ্দ্ধেদ্ধে এিং 19,697 জর্ 

িযো ভসদ্ধর্র ভসভরজ সমূ্পণ ে  দ্ধরদ্ধে। টট ো কপ্দ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল অর্ুসোদ্ধর 

র্ীদ্ধি কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  

যাম্বের অন্তত একটে ভোকবের্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে  

টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিয নমার্ 

কমাে  

গত 24 ঘিায় 

িৃজি  

ক্রমিয নমার্ 

কমাে  

গত 24 ঘিায় 

িৃজি  

Capital Region  681,523  911  637,024  686  

Central New York  539,101  554  507,890  463  

Finger Lakes  692,062  850  655,679  738  

Long Island  1,578,090  3,640  1,439,912  2,725  

Mid-Hudson  1,267,227  2,503  1,150,138  1,860  

Mohawk Valley  267,096  373  250,725  278  

New York City  5,547,997  12,246  5,059,006  11,042  

North Country  249,919  252  229,510  247  

Southern Tier  353,745  522  332,013  412  

Western New York  753,645  1,027  698,241  1,246  

কেট িযোপ্ী  11,930,405  22,878  10,960,138  19,697  

  

  

ক োভিড-19 টট ো ভিিরণ সম্পদ্ধ ে ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের আপ্দ্ধডট কেওেোর জর্য ক োভিড-19 

িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোেদ্ধিোডে উপ্লব্ধ আদ্ধে। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

িযো ভসর্ সংক্রোে সমস্ত ভরদ্ধপ্োটে ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি হদ্ধি; কেদ্ধটর 

িযো ভসদ্ধর্ের্ ভর্দ্ধে আপ্-টু-কডট মযোটট্র্ক্স কেখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্েদ্ধর্র প্রেোসভর্  কডটো 

ডযোেদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আপ্দ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR-প্োওেো ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

কডটোগুভল কফডোদ্ধরল কডটোর কথ্দ্ধ  সোমোর্য আলোেো যোর মদ্ধধয ক দ্ধন্দ্রর প্রেোসভর্  কডোজ এিং 

অর্যোর্য সোমোর্য প্োথ্ ে য অেিুেি। উপ্দ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুি আদ্ধে।  

  

###  

  

 

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