
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2021  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 26,063টট টটকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে  

  

গিকাল কেটজুম্বড় ককাবভড -19 এ 7 জম্বর্র মৃিয ে হম্বেম্বে  

    

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

আপমেে সেময়মের্।  

  

"স্টেল্টা ভযাসরময়মের ঝুুঁ সক সর্ময় স্টকার্ও িমেহ স্টর্ই-আপসর্ এটে িংখ্যায় স্টেখ্মে পামরর্ - েমব 

আমরা এর আমগও স্টপমরসে এবং কীভামব এটে সর্য়ন্ত্রমে আর্া যায় আমরা জাসর্," গভর্ নর 

কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "টেকা হল এমর্ একটে অ্স্ত্র, যার মাধ্যমম COVID সবুমে আমামের লড়াই 

জজেমব এবং আমামের টেকা স্টেওয়ার হার আরও বাড়ামে হমব এবং স্টেল্টা ভযাসরময়ে স্টেমক 

সর্উ ইয়কন বািীমের রক্ষা করার জর্য আমরা এখ্র্ স্টেমের হািপাোমল স্টরাগীমের পসরমেবা 

স্টেওয়া িমস্ত স্বাস্থ্যকমীমক স্টলবার স্টে-র মমধ্য টেকা স্টেওয়ার বযবস্থ্া করা হমে। িমস্ত স্টেে 

কমীমেরও টেকা স্টেওয়ার প্রময়াজর্ এবং যারা স্টর্মবর্ র্া, োমের িাপ্তাসহক সভসিমে স্টকাসভে -

19 স্টেসেং করামে হমব। এটে স্মােন, র্যাযয, িবার স্বামে ন এবং এটে আমামের একবামর এবং িব নোর 

জর্য এই স্টরাগ স্টেমক পরাস্ত করমে এক ধ্াপ এসগময় রাখ্মব।"  

 

আজমকর েেয িংমক্ষমপ সর্মি েুমল ধ্রা হমলা:   

  

• বরম্ব াটন করা  রীক্ষার ফলাফল - 98,944  

• কমাট  জজটটভ - 2,203  

•  জজটটভ করাগী - 2.23%  

• 7-বেম্বর্র গড়  জজটটম্বভর েিাাংে - 2.04%  

• হাস ািাম্বল ভবিন থ্াকা করাগী - 591 (+6)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 111  

• ICU এ থ্াকা করাগী - 126 (+8)  

• ইর্টটউম্বিের্ সহ ICU এ থ্াকা করাগী - 50 (+5)  

• কমাট বডসচাজন - 186,488 (+9)  

• মৃিয ে - 7  

• কমাট মৃিয ে - 43,068  

• প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 22,109,711  



 

 

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা কমাট টটকার কডাজ - 26,063  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টটকার কমাট কডাজ - 228,019  

• কম ম্বক্ষ একটট টটকার কডাজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বে এমর্ 18 িের িা িার 

কিবে িেম্বসর বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে - 72.0%  

• টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বে 18 িের িা িার কিবে িেম্বসর বর্উ 

ইেকনিাসীর েিাাংে - 66.5%  

• কম ম্বক্ষ একটট টটকার কডাজ সহ 18 িের িা িার কিবে িেম্বসর বর্উ 

ইেকন িাসীর েিাাংে (CDC) - 74.8%  

• টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বে 18 িের িা িার কিবে িেম্বসর বর্উ 

ইেকনিাসীর েিাাংে (CDC) - 68.2%  

• কম ম্বক্ষ একটট টটকার কডাজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বে কসসি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে - 60.1%  

• টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে - 55.3%  

• কম ম্বক্ষ একটট টটকার কডাজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ কসসি বর্উ ইেকনিাসীর 

েিাাংে (CDC) - 62.6%  

• টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ সি বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে 

(CDC) - 56.7%  

  

প্রসে এলাকায় গে 7 সেমর্ পজজটেভ ফলাফমলর শোংমশর হার যা গে সের্ সেমর্ সরমপােন করা 

হময়মে ো হল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 25 

জুলাই, 2021  

কসামিার, 26 

জুলাই, 2021  

Capital Region  2.47%  2.61%  2.86%  

Central New 
York  

1.50%  1.61%  1.84%  

Finger Lakes  1.90%  2.06%  2.15%  

Long Island  2.27%  2.36%  2.42%  

Mid-Hudson  1.58%  1.74%  1.72%  

Mohawk 
Valley  

1.24%  1.23%  1.24%  

New York City  1.84%  1.92%  1.99%  

North Country  1.42%  1.45%  1.73%  

Southern Tier  1.26%  1.33%  1.41%  

Western New 
York  

2.18%  2.25%  2.40%  

কেট িো ী  1.88%  1.97%  2.04%  

  

গে সের্ সেমর্ সরমপােন করা প্রসেটে সর্উ ইয়কন সিটে বমরা'র 7-সেমর্র পরীক্ষার পজজটেভ 

ফলাফমলর গড় শেকরা র্ীমি স্টেওয়া হময়মে:  



 

 

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 24 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 25 

জুলাই, 2021  

কসামিার, 26 

জুলাই, 2021  

Bronx  1.71%  1.79%  1.88%  

Kings  1.97%  2.04%  2.09%  

New York  1.67%  1.74%  1.81%  

Queens  1.76%  1.81%  1.88%  

Richmond  2.50%  2.71%  2.82%  

  

গে কাল সর্উইয়কন স্টেমে 2,203 জর্ সর্উ ইয়কনবািী স্টকাসভে -19 পজজটেভ হময়মের্, স্টমাে 

িংখ্যা ো ুঁড়াল 2,125,333 জর্। একটে স্টভৌগসলক সবমেেে সর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  কমাট  জজটটভ  র্িযর্  জজটটভ  

Albany  24,965  22  

Allegany  3,576  0  

Broome  18,769  5  

Cattaraugus  5,773  6  

Cayuga  6,411  8  

Chautauqua  9,000  3  

Chemung  7,835  1  

Chenango  3,538  2  

Clinton  4,873  3  

Columbia  4,120  2  

Cortland  3,961  3  

Delaware  2,419  4  

Dutchess  29,791  20  

Erie  90,415  68  

Essex  1,628  3  

Franklin  2,573  1  

Fulton  4,453  0  

Genesee  5,453  0  

Greene  3,466  5  

Hamilton  318  2  

Herkimer  5,246  4  

Jefferson  6,247  6  

Lewis  2,833  1  

Livingston  4,553  0  

Madison  4,604  1  

Monroe  69,782  43  

Montgomery  4,285  4  



 

 

Nassau  186,556  185  

Niagara  20,209  10  

NYC  956,350  1,258  

Oneida  22,788  3  

Onondaga  39,383  35  

Ontario  7,494  10  

Orange  48,900  45  

Orleans  3,142  0  

Oswego  7,688  5  

Otsego  3,484  2  

Putnam  10,712  7  

Rensselaer  11,390  20  

Rockland  47,409  23  

Saratoga  15,651  30  

Schenectady  13,327  18  

Schoharie  1,725  3  

Schuyler  1,089  1  

Seneca  2,027  1  

St. Lawrence  6,734  3  

Steuben  7,005  2  

Suffolk  203,634  187  

Sullivan  6,752  8  

Tioga  3,866  4  

Tompkins  4,408  12  

Ulster  14,084  10  

Warren  3,752  7  

Washington  3,194  4  

Wayne  5,841  9  

Westchester  131,050  82  

Wyoming  3,620  2  

Yates  1,182  0  

  

গেকাল স্টকাসভে -19 এর কারমে 7 জর্ সর্উ ইয়কনবািীর মৃেুয হময়মে, যার ফমল স্টমাে িংখ্যা 

ো ুঁড়ায় 43,068 জর্। বিবামির কাউসে অ্র্ুিামর, র্ীমি স্টভৌগসলক সভসিমে স্টভমে স্টেখ্ামর্া 

হময়মে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

New York  1  

Oneida  1  

Richmond  1  



 

 

Schenectady  1  

Suffolk  2  

Westchester  1  

  

সর্উ ইয়কন স্টেমের িকল বযাপক টেকাকরে স্থ্ার্গুসল স্টযাগয সর্উ ইয়কনবািীমের জর্য প্রেম-

আিা, প্রেম-পাওয়ার সভসিমে সবর্া-অ্যাপময়েমমমে টেকা স্টেওয়ার জর্য স্টখ্ালা আমে। যারা 

স্টেে পসরিাসলে ভযাকসিমর্শমর্র জর্য অ্যাপময়েমমে সশসেউল করমে িার্ Am I Eligible 

App (আসম সক স্টযাগয অ্যাপ) এর অ্েবা 1-833-NYS-4-VAX স্টে স্টফার্ করমে পামরর্। বযজিরা 

অ্যাপময়েমমমের িময়িূসি সর্ধ্ নারে করার জর্য, টেকাগুসল পাওয়া যায় োমের এমর্ স্থ্ার্ীয় 

স্বাস্থ্য সবভাগ, ফাম নাসি, োিার বা হািপাোমলর িামেও স্টযাগামযাগ করমে পামরর্, বা োমের 

কাোকাসে টেকার অ্যাপময়েমমেগুসল িংক্রান্ত েেয জার্মে vaccines.gov স্টেখ্মে পামরর্।  

  

গেকাল 14,263 জর্ সর্উ ইয়কনবািী প্রেম টেকার স্টোজ স্টপময়মে এবং 13,075 জর্ টেকার 

সিসরজ িমূ্পে ন কমরমে। টেকা স্টপময়মের্ এমর্ সর্উ ইয়কনবািীমের অ্ঞ্চল অ্র্ুিামর র্ীমি 

স্টভৌগসলক সভসিমে স্টভমে স্টেখ্ামর্া হময়মে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটট ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টটকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমির্ নমার্  

গি 24 ঘিাে িৃজে  
ক্রমির্ নমার্  

গি 24 ঘিাে িৃজে  
কমাট  কমাট  

Capital 
Region  

685,738  1,057  639,997  807  

Central New 
York  

541,610  714  509,763  534  

Finger Lakes  695,975  1,145  658,590  1,141  

Long Island  1,595,535  4,739  1,452,044  3,022  

Mid-Hudson  1,278,285  3,137  1,157,523  2,202  

Mohawk 
Valley  

268,632  459  251,623  269  

New York 
City  

5,589,405  353  5,093,148  250  

North 
Country  

250,975  275  230,224  211  

Southern 
Tier  

357,642  459  335,264  324  

Western New 
York  

758,881  1,925  705,701  4,315  

স্টেে বযাপী  12,022,678  14,263  11,033,877  13,075  

  

েয স্টকাসভে -19 ভযাকসির্ ট্র্যাকার েযাশমবামেনর মাধ্যমম স্টকাসভে -19 ভযাকসির্ সবেরে 

িম্পমকন সর্উইয়কনবািীরা আপমেে স্টপমে পামরর্। ভযাকসির্ স্টকন্দ্রগুসলমক 24 ঘণ্টার মমধ্য 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

স্টকাসভে-19 ভযাকসির্ িংক্রান্ত িমস্ত সরমপােন সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থ্য সবভাগমক জার্ামে হমব; 

স্টেমের ভযাকসিমর্শর্ সর্ময় আপ-েু-স্টেে মযাটট্র্ক্স স্টেখ্ামর্ার জর্য ভযাকসিমর্শমর্র প্রশািসর্ক 

স্টেো েযাশমবামেন প্রসেসের্ আপমেে করা হয়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া সর্উইয়কন স্টেে স্বাস্থ্য 

সবভামগর স্টেোগুসল স্টফোমরল স্টেোর স্টেমক িামার্য আলাো যার মমধ্য স্টকমন্দ্রর প্রশািসর্ক 

স্টোজ এবং অ্র্যার্য িামার্য পাে নকয অ্ন্তভুনি। উপমরর সরসলজটেমে উভয় র্ম্বরই অ্ন্তভুি 

আমে।  

 
###  
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