
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/29/2021  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 18,314টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  

কেেজুম্বে গতকাল ককাবভড -19 এ 2 জম্বর্র মৃতযে হম্বয়ম্বে  

    

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

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  
  

"টট ো হল ক োভিড িোইরোদ্ধসর ভিরুদ্ধে আমোদ্ধের সিদ্ধেদ্ধে শক্তিশোলী প্রভিরক্ষো, ভিদ্ধশষ  দ্ধর 

কডল্টো িযোভরদ্ধেদ্ধের জর্য। আমরো ভিভেদ্ধে কেদ্ধি েোই র্ো, আমরো ভিভেদ্ধে কেদ্ধি িোভর র্ো এিং 

িযো ভসর্ িোওেো কগদ্ধল আমোদ্ধের ভিভেদ্ধে েোওেোর ক োদ্ধর্ো  োরণ কর্ই," গভর্ নর কুওম্বমা 

িম্বলম্বের্। "আির্োর ডোিোদ্ধরর সোদ্ধথ্  থ্ো িলুর্, িুল িথ্য এভড়দ্ধে েলুর্। 11 ভমভলেদ্ধর্রও কিভশ 

ভর্উইে েিোসী ভর্দ্ধজদ্ধের এিং িোদ্ধের ভপ্রেজর্দ্ধের সুরক্ষোর জর্য িোদ্ধের িযো ভসর্ ভর্দ্ধেদ্ধে - 

এটট ভি, ভর্রোিে এিং অযোদ্ধেসদ্ধেোগয। আিভর্ েভে এখর্ও র্ো ভর্দ্ধে থ্োদ্ধ র্, েি িোড়োিোভড় 

সম্ভি আির্োর ভর্দ্ধে কর্ওেো উভেি।"  
  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধি ভর্দ্ধে িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 103,159  

·     কমাে পজজটেভ - 2,567  

·     পজজটেম্বভর েতাাংে - 2.49%  

·     7-বেম্বর্র গে পজজটেম্বভর েতাাংে - 2.17%  

·     হােপাতাম্বল ভবতন থাকা করাগী - 611 (+20)  

·     র্তযর্ ভবতন হওয়া করাগী - 120  

·     ICU এ থাকা করাগী - 126 (0)  

·     ইর্টেউম্বিের্-েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 57 (+7)  

·     কমাে বডেচাজন - 186,596 (108)  

·     মৃতযে - 2  

·     কমাে মৃতযে - 43,070  

·     প্রম্বয়াগ করা কমাে টেকার কডাজ - 22,128,025  



 

 

·     গত 24 ঘন্টায় যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 18,314  

·     গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 216,936  

·     কমপম্বক্ষ একটে টেকার কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িের িা তার কিবে 

িয়ম্বের বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে - 72.0%  

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

েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 66.6%  

·     কমপম্বক্ষ একটে টেকার কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িের িা তার কিবে 

িয়ম্বের বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 74.9%  

·     টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ 18 িের িা তার কিবে িয়ম্বের বর্উ 

ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 68.3%  

·     কমপম্বক্ষ একটে টেকার কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ কেেি বর্উ ইয়কনিােীর 

েতাাংে - 60.2%  

·     েম্পূণ ন টেকার বেবরজ কর্ওয়া বর্উ ইয়ম্বকনর িাবেন্দাম্বের েতকরা হার - 55.3%  

·     কমপম্বক্ষ একটে টেকার কডাজ েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ কেেি বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে 

(CDC) - 62.7%  

·     টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ েি বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে (CDC) - 56.8%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ িক্তজটটি ফলোফদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর েো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধিোটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
কোমিার, 26 

জুলাই, 2021  

মঙ্গলিার, 27 

জুলাই, 2021  

িুযিার, 28 

জুলাই, 2021  

Capital Region  2.61%  2.86%  3.14%  

Central New 
York  

1.61%  1.84%  2.10%  

Finger Lakes  2.06%  2.15%  2.21%  

Long Island  2.36%  2.42%  2.58%  

Mid-Hudson  1.74%  1.72%  1.89%  

Mohawk Valley  1.23%  1.24%  1.58%  

New York City  1.92%  1.99%  2.07%  

North Country  1.45%  1.73%  1.82%  

Southern Tier  1.33%  1.41%  1.70%  

Western New 
York  

2.25%  2.40%  2.59%  

কেে িোপী  1.97%  2.04%  2.17%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধিোটে  রো প্রভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র িরীক্ষোর িক্তজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো র্ীদ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  
 



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

কোমিার, 26 

জুলাই, 2021  

মঙ্গলিার, 27 

জুলাই, 2021  

িুযিার, 28 

জুলাই, 2021  

Bronx  1.79%  1.88%  1.99%  

Kings  2.04%  2.09%  2.19%  

New York  1.74%  1.81%  1.87%  

Queens  1.81%  1.88%  1.93%  

Richmond  2.71%  2.82%  2.98%  

  

গি  োল ভর্উইে ে কেদ্ধট 2,567 জর্ ভর্উইে েিোসী ক োভিড-19 িক্তজটটি হদ্ধেদ্ধের্, কমোট 

সংখযো েোাঁড়োল 2,127,900 জর্। এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূি:  

   

কাউবন্ট  কমাে পজজটেভ  র্তযর্ পজজটেভ  

Albany  25,001  36  

Allegany  3,578  2  

Broome  18,776  7  

Cattaraugus  5,777  4  

Cayuga  6,417  6  

Chautauqua  9,004  4  

Chemung  7,838  3  

Chenango  3,546  8  

Clinton  4,875  2  

Columbia  4,125  5  

Cortland  3,965  4  

Delaware  2,425  6  

Dutchess  29,823  32  

Erie  90,507  92  

Essex  1,629  1  

Franklin  2,575  2  

Fulton  4,460  7  

Genesee  5,456  3  

Greene  3,467  1  

Hamilton  318  0  

Herkimer  5,251  5  

Jefferson  6,253  6  

Lewis  2,835  2  

Livingston  4,555  2  

Madison  4,605  1  

Monroe  69,827  45  

Montgomery  4,290  5  

Nassau  186,808  252  

Niagara  20,228  19  



 

 

NYC  957,743  1,393  

Oneida  22,802  14  

Onondaga  39,420  37  

Ontario  7,499  5  

Orange  48,948  48  

Orleans  3,143  1  

Oswego  7,694  6  

Otsego  3,490  6  

Putnam  10,725  13  

Rensselaer  11,405  15  

Rockland  47,434  25  

Saratoga  15,691  40  

Schenectady  13,347  20  

Schoharie  1,730  5  

Schuyler  1,089  0  

Seneca  2,030  3  

St. Lawrence  6,738  4  

Steuben  7,008  3  

Suffolk  203,817  183  

Sullivan  6,758  6  

Tioga  3,869  3  

Tompkins  4,428  20  

Ulster  14,096  12  

Warren  3,757  5  

Washington  3,199  5  

Wayne  5,845  4  

Westchester  131,179  129  

Wyoming  3,620  0  

Yates  1,182  0  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 2 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, েোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

এদ্ধস েোাঁভড়দ্ধেদ্ধে 43,070-এ। িসিোদ্ধসর  োউভে অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্যুায়ী মৃতযে  

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতযে  

Kings  1  

Manhattan  1  

  

 



 

 

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোি  টট ো রণ স্থোর্গুভল এখর্ কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য প্রথ্ম-

আসো, প্রথ্ম-িোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোিদ্ধেেদ্ধমদ্ধে টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কে স ল 

িযক্তি এ টট কেট-িভরেোভলি িযোি  টট ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টট অযোিদ্ধেেদ্ধমদ্ধের সমেসূভে 

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

র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি িোদ্ধরর্। িযক্তিরো অযোিদ্ধেেদ্ধমেগুভলর সমেসূভে ভর্ধ েোরণ  রোর জর্য 

িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসিোিোল কেখোদ্ধর্ টট ো উিলিয কসখোদ্ধর্ও 

কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি িোদ্ধরর্ অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোিদ্ধেেদ্ধমে সংক্রোন্ত িথ্য 

কিদ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি িোদ্ধরর্।  
  

গি োল, 11,646 জর্ ভর্উ ইে েিোসী প্রথ্ম িযো ভসদ্ধর্র কডোজ কিদ্ধেদ্ধে এিং 7,577 জর্ 

িযো ভসদ্ধর্র ভসভরজ সম্পূণ ে  দ্ধরদ্ধের্। টট ো কিদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  

যাম্বের অন্তত একটে ভোকবের্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে  

টেকার বেবরজগুবল েম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি    

অঞ্চল  

ক্রমিয নমার্ 

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  

ক্রমিয নমার্ 

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি    

Capital 
Region  

686,768  1,030  640,654  657  
  

Central 
New York  

542,309  699  510,204  441  
  

Finger 
Lakes  

696,943  968  659,231  641  
  

Long 
Island  

1,599,509  3,974  1,454,401  2,357  
  

Mid-
Hudson  

1,280,945  2,660  1,159,395  1,872  
  

Mohawk 
Valley  

268,993  361  251,870  247  
  

New York 
City  

5,589,636  231  5,093,335  187  
  

North 
Country  

251,313  338  230,415  191  
  

Southern 
Tier  

358,093  451  335,556  292  
  

Western 
New York  

759,815  934  706,393  692  
  

কেট িযোিী  12,034,324  11,646  11,041,454  7,577    

  

 

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


 

 

ভর্উইে ে িোসীরো ক োভিড-19 িযো ভসদ্ধর্র ভিিরদ্ধণর িযোিোদ্ধর ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডের মোধযদ্ধম আিদ্ধডট কিদ্ধি িোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

িযো ভসর্ সংক্রোন্ত সমস্ত ভরদ্ধিোটে ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি হদ্ধি; কেদ্ধটর 

িযো ভসদ্ধর্শর্ ভর্দ্ধে আি-টু-কডট মযোটট্র্ে কেখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র প্রশোসভর্  কডটো 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আিদ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR-িোওেো ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

কডটোগুভল কফডোদ্ধরল কডটোর কথ্দ্ধ  সোমোর্য আলোেো েোর মদ্ধধয ক দ্ধন্দ্রর প্রশোসভর্  কডোজ এিং 

অর্যোর্য সোমোর্য িোথ্ ে য অন্তিুেি। উিদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  
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