
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/26/2021  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 22,912টট টটকার কডাজ প্রোর্ করা হম্বেম্বে  

   

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

    

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

আপমেে সেময়মের্।  
  

“সর্উ ইয়কন স্টকাসভে-19 (COVID-19) এর সবুমে স্টেেজমুে লোই করমে এবং প্রসিসের্ 

মার্ুমের বাহুমি আমরা স্টবসি টেকা স্টেয়া হমে, সকন্তু এই ভাইরািমক সিরিমর সর্মূ নল করার জর্য 

আমামেরমক আমামের টেকাোমর্র প্রমিষ্টামক আমরা অ্মর্ক স্টবসি স্টজারোর করমি 

হমব,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা৷ “আর এ কারমেই আমামের স্টেমে ভযাসরময়ন্টগুমলা েসেময় 

পোর িময় স্টেিব কসমউসর্টেমি টেকাোমর্র হার কম রময়মে স্টিগুমলামি আমরা আমামের 

প্রমিষ্টা স্টজারোর করসে৷ োরা এখমর্া িে গ্রহে কমরর্সর্ িামের িবার জর্য স্টেেজমুে 

স্টকন্দ্রগুমলা স্টখালা রময়মে এবং এই টেকা সর্রাপে, সি ও কাে নকর, িাই অ্সবলমে এই টেকা 

স্টর্য়ার জর্য আসম িবাইমক স্টজারামলাভামব অ্র্ুমরাধ জার্াচ্ছে।”  
 

আজমকর িথ্য িংমেমপ সর্মি িুমল ধরা হমলা:   

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বেম্বে - 56,868  

• কমাট পজজটটভ - 1,296  

• পজজটটম্বভর েিকরা হার - 2.28%  

• 7-বেম্বর্ পজজটটম্বভর গড় েিকরা হার - 1.88%  

• হাসপািাম্বল ভবিন হওো করাগী - 546 (+41)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 82  

• ICU-কি করাগী - 123 (+3)  

• ICU-কি ইর্টটউম্বিের্সহ করাগী - 42 (+4)  

• কমাট বডসচাজন - 186,339 (+48)  

• মৃিযে - 4  

• কমাট মৃিযে - 43,059  

• কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 22,055,646  



 

 

• গি 24 ঘণ্টাে কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 22,912  

• গি 7 বেম্বর্ কমাট প্রম্বোগ করা টটকার কডাজ - 243,214  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার 

অন্তি একটট কডাজ কপম্বেম্বের্ - 71.8%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সি 

কডাজ কপম্বেম্বের্- 66.4%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার 

অন্তি একটট কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 74.6%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টটকার সি 

কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 68.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটট কডাজ 

কপম্বেম্বের্ - 60.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সি কডাজ কপম্বেম্বের্ - 55.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার অন্তি একটট কডাজ 

কপম্বেম্বের্ (CDC) - 62.3%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টটকার সি কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 56.6%  

  

প্রসি এলাকায় গি 7 সেমর্ পচ্ছজটেভ ফলাফমলর িিাংমির হার ো গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে িা হল:  

  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 23 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 25 

জুলাই, 2021  

Capital 
Region  

2.34%  2.44%  2.47%  

Central New 
York  

1.39%  1.46%  1.50%  

Finger Lakes  1.47%  1.78%  1.90%  

Long Island  2.08%  2.23%  2.27%  

Mid-Hudson  1.29%  1.40%  1.58%  

Mohawk 
Valley  

1.08%  1.11%  1.24%  

New York City  1.64%  1.71%  1.84%  

North Country  1.19%  1.37%  1.42%  

Southern Tier  1.08%  1.28%  1.26%  

Western New 
York  

1.99%  2.10%  2.18%  

কেট িোপী  1.66%  1.76%  1.88%  

  

গি সির্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসিটে সর্উ ইয়কন সিটে বমরা'র 7-সেমর্র পরীোর পচ্ছজটেভ 

ফলাফমলর গে িিকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

শুক্রিার, 23 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 25 

জুলাই, 2021  

Bronx  1.64%  1.73%  1.71%  

Kings  1.58%  1.67%  1.97%  

New York  1.57%  1.60%  1.67%  

Queens  1.59%  1.69%  1.76%  

Richmond  2.43%  2.42%  2.50%  

  

গিকাল, সর্উ ইয়কন স্টেমে 1,296 জর্ সর্উ ইয়কনবািী স্টকাসভে-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ ফলাফল 

স্টপময়মের্, ো স্টমাে আক্রামের িংখযামক 21,21,451 জমর্ উন্নীি কমরমে৷ একটে স্টভৌগসলক 

সবমেেে সর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  কমাট পজজটটভ  র্িযর্ পজজটটভ  

Albany  24,924  7  

Allegany  3,576  0  

Broome  18,755  4  

Cattaraugus  5,766  0  

Cayuga  6,396  1  

Chautauqua  8,993  3  

Chemung  7,834  2  

Chenango  3,531  0  

Clinton  4,869  1  

Columbia  4,115  2  

Cortland  3,958  1  

Delaware  2,412  0  

Dutchess  29,757  9  

Erie  90,279  30  

Essex  1,623  2  

Franklin  2,571  1  

Fulton  4,453  3  

Genesee  5,453  0  

Greene  3,456  3  

Hamilton  316  0  

Herkimer  5,239  1  

Jefferson  6,236  4  

Lewis  2,832  1  

Livingston  4,551  1  

Madison  4,601  0  

Monroe  69,692  33  

Montgomery  4,281  3  



 

 

Nassau  186,209  123  

Niagara  20,192  7  

NYC  954,188  743  

Oneida  22,774  4  

Onondaga  39,320  10  

Ontario  7,479  1  

Orange  48,832  26  

Orleans  3,141  0  

Oswego  7,680  0  

Otsego  3,479  1  

Putnam  10,700  7  

Rensselaer  11,355  8  

Rockland  47,345  19  

Saratoga  15,596  10  

Schenectady  13,303  4  

Schoharie  1,721  1  

Schuyler  1,088  0  

Seneca  2,023  1  

St. Lawrence  6,725  1  

Steuben  7,003  1  

Suffolk  203,317  131  

Sullivan  6,744  3  

Tioga  3,861  2  

Tompkins  4,393  0  

Ulster  14,060  5  

Warren  3,744  2  

Washington  3,189  2  

Wayne  5,829  4  

Westchester  130,894  68  

Wyoming  3,616  0  

Yates  1,182  0  

  

গিকাল, স্টকাসভে-19 এর কারমে 4 জর্ সর্উ ইয়কনবািী মারা স্টগমের্, ো স্টমাে মৃিুযর িংখযামক 

43,059 জমর্ উন্নীি কমরমে৷ বিবামির কাউসন্ট অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে 

স্টেখামর্া হময়মে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Cattaraugus  1  

Kings  2  

Schoharie  1  

  



 

 

সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরে স্থার্গুসল স্টোগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রথ্ম-আিা, 

প্রথ্ম-পাওয়ার সভসিমি সবর্া-অ্যাপময়ন্টমমমন্ট টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টখালা আমে। স্টে িকল বযচ্ছি 

একটে স্টেে-পসরিাসলি বযাপক টেকাকরে স্থামর্ একটে অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িময়িূসি সর্ধ নারে করমি 

িার্ িারা Am I Eligible App (আসম কী স্টোগয অ্যাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্েমর স্টফার্ কমর িা 

করমি পামরর্। বযচ্ছিরা অ্যাপময়ন্টমমন্টগুসলর িময়িূসি সর্ধ নারে করার জর্য িামের স্থার্ীয় স্বাস্থয 

সবভাগ, ফাম নাসি, োিার বা হািপািাল স্টেখামর্ টেকা উপলভয স্টিখামর্ও স্টোগামোগ করমি পামরর্ 

অ্থ্বা িামের কাোকাসে টেকার অ্যাপময়ন্টমমন্ট িংক্রাে িথ্য স্টপমি vaccines.gov স্টেখমি পামরর্।  
  

গিকাল, 14,184 জর্ সর্উইয়কনবািী িামের টেকার প্রথ্ম স্টোজ স্টপময়মের্, এবং 9,864 জর্ 

িামের টেকার িব স্টোজ িম্পন্ন কমরমের্। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের অ্ঞ্চল 

অ্র্ুিামর র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমি স্টভমে স্টেখামর্া হময়মে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটট ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টটকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  ক্রমির্ নমার্ কমাট  
গি 24 

ঘিাে িৃজে  
ক্রমির্ নমার্ কমাট  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

Capital Region  683,742  517  638,557  314  

Central New York  540,487  353  508,999  270  

Finger Lakes  694,146  489  657,046  273  

Long Island  1,587,787  2,579  1,447,046  1,496  

Mid-Hudson  1,272,870  1,325  1,153,903  697  

Mohawk Valley  267,910  194  251,234  147  

New York City  5,580,740  7,756  5,086,912  5,843  

North Country  250,433  92  229,809  45  

Southern Tier  356,880  248  334,745  120  

Western New York  756,348  631  700,387  659  

স্টেে বযাপী  11,991,343  14,184  11,008,638  9,864  

  

স্টকাসভে-19 টেকা সবিরে িম্পমকন সর্উ ইয়কনবািীমের আপমেে স্টেওয়ার জর্য স্টকাসভে-19 

ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযািমবােন উপলব্ধ আমে। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসলমক 24 ঘণ্টার মমধয স্টকাসভে-19 

ভযাকসির্ িংক্রাে িমস্ত সরমপােন সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থয সবভাগমক জার্ামি হমব; স্টেমের 

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

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

স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টথ্মক িামার্য আলাো োর মমধয স্টকমন্দ্রর প্রিািসর্ক স্টোজ এবং 

অ্র্যার্য িামার্য পাথ্ নকয অ্েভুনি। উপমরর সরসলজটেমি উভয় র্েরই অ্েভুি আমে।  
  

###  

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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