
 
 
 

Fঅবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/25/2021  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 প্রম্বোগ করা কমাট টটকার কডাজ 34,123  

   

গিকাল কথ্ম্বক কেটজুম্বড় ককাবভড-19 এ 7 জম্বর্র মৃিযে হম্বেম্বে  

      

ক োভিড-19-এর (COVID-19) ভিরুদ্ধে লডোই প্রসদ্ধে গির্ নর অ্যোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ 

ইয় নিোসীদ্ধ  আপদ্ধডট  দ্ধরদ্ধের্। 
   

“ভর্উইয় ন কেদ্ধট এখর্ও ক োভিড-19 েডোদ্ধে এিং র্তুর্ িযোভরদ্ধয়ন্টটট সভতযই দুশ্চিন্তোর, সুতরোং 

প্রদ্ধতয  ভর্উইয় নিোসী যোরো এখর্ও িযো ভসর্ কর্র্ভর্ তোদ্ধদর িযো ভসর্ কদওয়োটো এখর্ অ্তযন্ত 

জরুরী,” গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “এই িযো ভসর্ কেদ্ধটর সি নত্র এ দম ভির্োমূদ্ধলয পোওয়ো 

যোদ্ধে এিং ক োর্ও অ্যোপদ্ধয়ন্টদ্ধমন্ট েোডো আপভর্ এটট আজই কপদ্ধত পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ কর্ওয়ো 

থো দ্ধল কসটট আপর্োর পভরিোর, িনু্ধিোন্ধি এিং  ভমউভর্টটদ্ধ  সুরভিত রোখদ্ধত সহোয়তো  রদ্ধি, 

তোই আজই আপর্োর শট ভর্র্।” 
  

আজদ্ধ র তথয সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধে তুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

   

• বরম্ব াটন করা  রীক্ষার ফলাফল - 88,877 

• কমাট  জজটটভ - 1,982  

• েিকরা  জজটটভ - 2.23%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা  জজটটভ - 1.76%  

• হাস ািাম্বল ভবিন থ্াকা করাগী - 505 (+11)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 94  

• ICU এ থ্াকা করাগী - 120 (+2)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU কি থ্াকা করাগী - 38 (-4)  

• কমাট বডসচাজন - 186,291 (+75)  

• মৃিযে - 7  

• কমাট মৃিযে - 43,055  



• প্রম্বোগ করা কমাট টটকার কডাজ - 22,032,734  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 34,123  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 242,929  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কম ম্বক্ষ 

একটট কডাজ ক ম্বেম্বের্ - 71.7%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 66.3%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িসেী বর্উইেকনিাসী যারা টটকার কম ম্বক্ষ একটট 

কডাজ ক ম্বেম্বের্ (CDC) - 74.5%  

• েিকরা 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 67.9%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কম ম্বক্ষ একটট কডাজ 

ক ম্বেম্বের্ - 59.9%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 55.1%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার কম ম্বক্ষ একটট কডাজ ক ম্বেম্বের্ 

(CDC) - 62.3%  

• েিকরা সকল বর্উ ইেকনিাসী যারা টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

56.5%  

   

প্রভত এলো োয় গত 7 ভদদ্ধর্ পশ্চজটটি ফলোফদ্ধলর শতোংদ্ধশর হোর যো গত ভতর্ ভদদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো 

হদ্ধয়দ্ধে তো হল:  

  

অঞ্চল 
িৃহস্পবিিার, 22 

জুলাই, 2021 

শুক্রিার, 23 

জুলাই, 2021 

েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021 

Capital 
Region  

2.24%  2.34%  2.44%  

Central New 
York  

1.25%  1.39%  1.46%  

Finger Lakes  1.36%  1.47%  1.78%  

Long Island  1.97%  2.08%  2.23%  

Mid-Hudson  1.21%  1.29%  1.40%  

Mohawk 
Valley  

1.11%  1.08%  1.11%  

New York 
City  

1.58%  1.64%  1.71%  

North 
Country  

1.14%  1.19%  1.37%  

Southern Tier  0.95%  1.08%  1.28%  

Western New 
York  

1.84%  1.99%  2.10%  

কেট িো ী 1.58%  1.66%  1.76%  



গত ভতর্ ভদদ্ধর্ ভরদ্ধপোটন  রো প্রভতটট ভর্উ ইয় ন ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভদদ্ধর্র পরীিোর পশ্চজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড শত রো র্ীদ্ধে কদওয়ো হদ্ধয়দ্ধে:  

   

NYC এর 

িম্বরা 

িৃহস্পবিিার, 22 

জুলাই, 2021 

শুক্রিার, 23 

জুলাই, 2021 

েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021 

Bronx  1.56%  1.64%  1.73%  

Kings  1.57%  1.58%  1.67%  

New York  1.49%  1.57%  1.60%  

Queens  1.53%  1.59%  1.69%  

Richmond  2.33%  2.43%  2.42%  

   

গত োল, ভর্উ ইয় ন কেদ্ধট 1,982 জর্ ভর্উ ইয় নিোসীর ক োভিড-19 পরীিো পশ্চজটটি হদ্ধয়ভেল, 

যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো দোাঁডোল 2,120,155। র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধত কিদ্ধে কদখোদ্ধর্ো হদ্ধয়দ্ধে: 

    

কাউবি কমাট  জজটটভ  র্িযর্  জজটটভ  

Albany  24,917  24  

Allegany  3,576  0  

Broome  18,751  7  

Cattaraugus  5,766  1  

Cayuga  6,395  9  

Chautauqua  8,990  0  

Chemung  7,832  6  

Chenango  3,531  4  

Clinton  4,868  0  

Columbia  4,113  4  

Cortland  3,957  2  

Delaware  2,412  0  

Dutchess  29,748  20  

Erie  90,249  64  

Essex  1,621  1  

Franklin  2,570  0  

Fulton  4,450  1  

Genesee  5,453  1  

Greene  3,453  1  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,238  3  

Jefferson  6,232  6  

Lewis  2,831  0  

Livingston  4,550  0  

Madison  4,601  2  



Monroe  69,659  60  

Montgomery  4,278  2  

Nassau  186,086  220  

Niagara  20,185  17  

NYC  953,445  1,070  

Oneida  22,770  5  

Onondaga  39,310  30  

Ontario  7,478  16  

Orange  48,806  38  

Orleans  3,141  2  

Oswego  7,680  5  

Otsego  3,478  1  

Putnam  10,693  11  

Rensselaer  11,347  14  

Rockland  47,326  19  

Saratoga  15,586  23  

Schenectady  13,299  8  

Schoharie  1,720  1  

Schuyler  1,088  2  

Seneca  2,022  1  

St. Lawrence  6,724  9  

Steuben  7,002  4  

Suffolk  203,186  159  

Sullivan  6,741  6  

Tioga  3,859  1  

Tompkins  4,393  2  

Ulster  14,055  12  

Warren  3,742  5  

Washington  3,187  0  

Wayne  5,825  7  

Westchester  130,826  74  

Wyoming  3,616  2  

Yates  1,182  0  

   

গত োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধে 7 জর্ ভর্উ ইয় নিোসীর মৃতুয হদ্ধয়দ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

দোাঁডোয় 43,055। িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অ্র্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধত কিদ্ধে কদখোদ্ধর্ো হদ্ধয়দ্ধে:  

   

কাউবি র্িযর্ মৃিযে  

Chautauqua  1  

Manhattan  1  



Niagara  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Steuben  1  

Warren  1  

   

ভর্উ ইয় ন কেদ্ধটর স ল িযোপ  টট ো রে স্থোর্গুভল কযোগয ভর্উ ইয় নিোসীদ্ধদর জর্য প্রথম-

আসো, প্রথম-পোওয়োর ভিভিদ্ধত ভির্ো-অ্যোপদ্ধয়ন্টদ্ধমদ্ধন্ট টট ো কদওয়োর জর্য কখোলো আদ্ধে। যোরো 
কেট েোভলত এ টট গে িযো ভসদ্ধর্শর্ সোইদ্ধট িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র জর্য অ্যোপদ্ধয়ন্টদ্ধমন্ট ভশভডউল 

 রদ্ধত েোর্ তোরো  Am I Eligible App(আভম ভ  কযোগয) -এর মোধযদ্ধম িো 1-833-NYS-4-VAX-কত 

কফোর্  রদ্ধত পোদ্ধরর্। িযশ্চিরো অ্যোপদ্ধয়ন্টদ্ধমদ্ধন্টর সময়সূভে ভর্ধ নোরে  রোর জর্য, টট োগুভল 

পোওয়ো যোয় তোদ্ধদর এমর্ স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম নোভস, ডোিোর িো হোসপোতোদ্ধলর সোদ্ধথও 

কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধত পোদ্ধরর্, িো তোদ্ধদর  োেো োভে টট োর অ্যোপদ্ধয়ন্টদ্ধমন্টগুভল সংক্রোন্ত তথয 

জোর্দ্ধত vaccines.gov কদখদ্ধত পোদ্ধরর্। 
 

গত োল, 19,871 জর্ ভর্উইয় নিোসী িযো ভসদ্ধর্র প্রথম কডোজ কপদ্ধয়দ্ধের্ এিং 15,769 জর্ 

তোদ্ধদর িযো ভসদ্ধর্র ভসভরজ সম্পূে ন  দ্ধরদ্ধের্। টট ো কপদ্ধয়দ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইয় নিোসীদ্ধদর অ্ঞ্চল 

অ্র্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধত কিদ্ধে কদখোদ্ধর্ো হদ্ধয়দ্ধে: 

  

   
যাম্বের অন্তি একটট ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে 

টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল 
বকউমুম্বলটটভ গি 24 ঘিাে 

িৃজে 

বকউমুম্বলটটভ গি 24 ঘিাে 

িৃজে কমাট কমাট 

Capital Region  683,225  635  638,243  417  

Central New York  540,134  446  508,729  305  

Finger Lakes  693,657  671  656,773  401  

Long Island  1,585,208  3,081  1,445,550  2,395  

Mid-Hudson  1,271,545  1,802  1,153,206  1,213  

Mohawk Valley  267,716  241  251,087  121  

New York City  5,572,984  11,707  5,081,069  10,136  

North Country  250,341  144  229,764  95  

Southern Tier  356,632  307  334,625  206  

Western New 
York  

755,717  837  699,728  480  

কেট িযোপী 11,977,159  19,871  10,998,774  15,769  

   

 

 

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


ভর্উইয় ন িোসীরো ক োভিড-19 িযো ভসদ্ধর্র ভিতরদ্ধের িযোপোদ্ধর ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডনর মোধযদ্ধম আপদ্ধডট কপদ্ধত পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

িযো ভসর্ সংক্রোন্ত সমস্ত ভরদ্ধপোটন ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধত হদ্ধি; কেদ্ধটর 

িযো ভসদ্ধর্শর্ ভর্দ্ধয় আপ-টু-কডট মযোটট্র্ক্স কদখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র প্রশোসভর্  কডটো 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডন প্রভতভদর্ আপদ্ধডট  রো হয়। NYSIIS এিং CIR-পোওয়ো ভর্উইয় ন কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

কডটোগুভল কফডোদ্ধরল কডটোর কথদ্ধ  সোমোর্য আলোদো যোর মদ্ধধয ক দ্ধন্দ্রর প্রশোসভর্  কডোজ এিং 

অ্র্যোর্য সোমোর্য পোথ ন য অ্ন্তিুনি। উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধত উিয় র্ম্বরই অ্ন্তিুি আদ্ধে। 
   

###  
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