
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/1/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 
 

ককাবভড-19 মহামারীর কেম্বে কেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে 

গভর্ নর কুওম্বমার আপম্বডে   

  

গি 24 ঘন্টায় 93,818 টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে    

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেে িোপী 9 জম্বর্র মৃিয ে  হম্বয়ম্বে   

    

আজ ক োভিড -19 এর ভিরুদ্ধে কেট'র লড়োইদ্ধের অগ্রগভি সম্পদ্ধ ে গির্ ের অযোন্ড্ররু এম. 

 ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।   

  

“এই িোইরোস সম্পদ্ধ ে  খদ্ধর্োই িভিষ্যদ্বোণী  রো যোেভর্, এিং কডল্টো িযোভরদ্ধেদ্ধের মুদ্ধখোমুভখ 

হওেোর পর, আমোদ্ধের  দ্ধ োর লড়োইদ্ধের মোধ্যদ্ধম অর্জেি অগ্রগভি শুধ্ু এটটদ্ধ  এভগদ্ধে ভর্দ্ধে 

যোওেোর েৃঢ় সং দ্ধের মদ্ধিোই  োয ে র,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা৷ “এই টট ো ভি, ভর্রোপে, ও 

 োয ে র - এিং এই চলমোর্ লড়োইদ্ধে আমোদ্ধের সিদ্ধচদ্ধে শর্িশোলী অস্ত্র। যভে আপভর্ এখদ্ধর্ো 

টট ো র্ো ভর্দ্ধে থ্োদ্ধ র্, িোহদ্ধল আপভর্ র্োজ ু অিস্থোে থ্ো দ্ধির্ এিং যি দ্রিু সম্ভি আপর্োর 

টট ো কর্েো অিযন্ত গুরুত্বপূণ ে৷”   

  

আজদ্ধ র ডোটো সংদ্ধেদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধল ধ্রো হদ্ধলো:  

·   যিগুবল পরীোর ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 93,818  

·   কমাে পজজটেভ - 2,516  

·   পজজটেম্বভর েিকরা হার - 2.68%  

·   7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা হার - 2.40%  

·   হাসপািাম্বল ভবিন হওয়া করাগী - 738 (+39)  

·   র্িযর্ ভবিন হওয়া করাগী - 139  

·   ICU-কি করাগী - 152 (+16)  

·   ICU-কি ইর্টেউম্বিের্সহ করাগী - 52 (+0)  

·   কমাে বডসচাজন - 1,86,895 (+105)  

·   মৃিয ে - 9  

·   কমাে মৃিয ে - 43,089  

·   কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 2,22,95,684  

·   গি 24 ঘণ্টায় কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 40,880  

·   গি 7 বেম্বর্ কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 2,62,950  



 

 

·   18 িের িা িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 72.5%  

·   18 িের িা িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 66.9%  

·   18 িের িা িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 75.4%  

·   18 িের িা িার কিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সি কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 68.6%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 60.7%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 55.7%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 63.1%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.1%  

  
  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পর্জটটি ফলোফদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:   

  

অঞ্চল  
িৃহস্পবিিার, 29 

জুলাই, 2021  

শুক্রিার, 30 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 31 

জুলাই, 2021  

Capital 
Region  3.21%  3.31%  3.50%  

Central New 
York  2.35%  2.70%  2.68%  

Finger Lakes  2.34%  2.57%  2.50%  

Long Island  2.73%  2.86%  2.92%  

Mid-Hudson  2.03%  2.13%  2.28%  

Mohawk 
Valley  1.80%  2.21%  2.53%  

New York 
City  2.16%  2.25%  2.30%  

North 
Country  1.77%  1.94%  1.92%  

Southern Tier  1.88%  2.01%  2.03%  

Western New 
York  2.82%  3.09%  3.17%  

কেে িোপী  2.28%  2.40%  2.46%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো প্রভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীেোর পর্জটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো র্ীদ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:   



 

 

  

NYC এর 

িম্বরা  

িৃহস্পবিিার, 29 

জুলাই, 2021  

শুক্রিার, 30 

জুলাই, 2021  

েবর্িার, 31 

জুলাই, 2021  

Bronx  2.13%  2.26%  2.31%  

Kings  2.26%  2.35%  2.41%  

New York  1.93%  1.93%  1.97%  

Queens  2.05%  2.17%  2.21%  

Richmond  3.04%  3.15%  3.25%  

  

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধট 2,516 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীেোে পর্জটটি ফলোফল 

কপদ্ধেদ্ধের্, যো কমোট আক্রোদ্ধন্তর সংখযোদ্ধ  2,136,143 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টট কিৌগভল  

ভিদ্ধেষ্ণ ভর্ম্নরূপ:   

   

কাউবন্ট  কমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  25,085  26  

Allegany  3,582  2  

Broome  18,814  14  

Cattaraugus  5,801  10  

Cayuga  6,426  5  

Chautauqua  9,014  4  

Chemung  7,849  4  

Chenango  3,567  5  

Clinton  4,885  2  

Columbia  4,144  5  

Cortland  3,974  1  

Delaware  2,434  2  

Dutchess  29,914  44  

Erie  90,783  94  

Essex  1,632  0  

Franklin  2,577  0  

Fulton  4,467  3  

Genesee  5,459  2  

Greene  3,472  2  

Hamilton  318  0  

Herkimer  5,263  2  

Jefferson  6,269  7  

Lewis  2,846  5  

Livingston  4,567  8  

Madison  4,612  2  

Monroe  70,032  62  



 

 

Montgomery  4,301  4  

Nassau  187,515  213  

Niagara  20,290  24  

NYC  962,105  1,262  

Oneida  22,854  26  

Onondaga  39,580  43  

Ontario  7,526  11  

Orange  49,105  65  

Orleans  3,144  0  

Oswego  7,720  5  

Otsego  3,508  6  

Putnam  10,768  17  

Rensselaer  11,463  24  

Rockland  47,535  26  

Saratoga  15,786  19  

Schenectady  13,400  17  

Schoharie  1,742  6  

Schuyler  1,090  0  

Seneca  2,039  0  

St. Lawrence  6,756  3  

Steuben  7,022  6  

Suffolk  204,564  230  

Sullivan  6,792  13  

Tioga  3,876  0  

Tompkins  4,459  7  

Ulster  14,148  17  

Warren  3,770  6  

Washington  3,213  7  

Wayne  5,864  11  

Westchester  131,612  137  

Wyoming  3,628  0  

Yates  1,182  0  

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 9 জর্ ভর্উ ইে েিোসী মোরো কগদ্ধের্, যো কমোট মৃিুযর সংখযোদ্ধ  

43,089 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ িসিোদ্ধসর  োউভে অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:   

  

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  1  

Erie  2  



 

 

Kings  1  

Nassau  1  

New York  1  

Queens  2  

Tompkins  1  

  

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

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেেদ্ধমদ্ধে টট ো কেওেোর জর্য কখোলো 

আদ্ধে। যোরো কেট পভরচোভলি িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র জর্য অযোপদ্ধেেদ্ধমে ভশভডউল  রদ্ধি চোর্ Am I 

Eligible App (আভম ভ  কযোগয অযোপ) এর অথ্িো 1-833-NYS-4-VAX কি কফোর্  রদ্ধি পোদ্ধরর্। 

িযর্িরো অযোপদ্ধেেদ্ধমদ্ধের সমেসূভচ ভর্ধ্ েোরণ  রোর জর্য, টট োগুভল পোওেো যোে িোদ্ধের এমর্ 

স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্, িো 

িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপদ্ধেেদ্ধমেগুভল সংক্রোন্ত িথ্য জোর্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি 

পোদ্ধরর্।   

  

গি োল, 26,053 জর্ ভর্উইে েিোসী িোদ্ধের টট োর প্রথ্ম কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 16,531 জর্ 

িোদ্ধের টট োর সি কডোজ সম্পন্ন  দ্ধরদ্ধের্। টট ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধেরদ্ধ  ভর্দ্ধচ 

এলো ো অর্ুযোেী কিৌদ্ধগোভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:   

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমির্ নমার্  গি 24 

ঘন্টায় িৃজি  

ক্রমির্ নমার্  গি 24 

ঘন্টায় িৃজি  কমাে  কমাে  

Capital 
Region  

689,822  800  642,503  413  

Central New 
York  

544,207  621  511,543  332  

Finger 
Lakes  

699,827  812  661,305  416  

Long Island  1,611,207  3,365  1,462,298  2,373  

Mid-Hudson  1,288,660  2,191  1,164,433  1,268  

Mohawk 
Valley  

270,068  337  252,561  170  

New York 
City  

5,658,009  16,121  5,143,424  10,526  

North 
Country  

252,150  229  230,968  103  

Southern 
Tier  

359,519  428  336,506  203  

Western 
New York  

763,138  1,149  708,987  727  

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


 

 

কেট িযোপী  12,136,607  26,053  11,114,528  16,531  

  

েয ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোশদ্ধিোদ্ধডের মোধ্যদ্ধম ক োভিড-19 িযো ভসর্ ভিিরণ সম্পদ্ধ ে 

ভর্উইে েিোসীরো আপদ্ধডট কপদ্ধি পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধ্য ক োভিড-19 

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

িযো ভসদ্ধর্শর্ ভর্দ্ধে আপ-টু-কডট মযোটট্র্ক্স কেখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্শদ্ধর্র প্রশোসভর্  কডটো 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আপদ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR কথ্দ্ধ  প্রোপ্ত ভর্উ ইে ে কেট স্বোস্থয 

ভিিোগ (New York State Department of Health)দ্বোরো ভরদ্ধপোটে ৃি ডোটোর সোদ্ধথ্ কফডোরোলিোদ্ধি 

ভরদ্ধপোটে  রো ডোটোর সোমোর্য পোথ্ ে য থ্োদ্ধ , কযটটদ্ধি কফডোরোলিোদ্ধি প্রদ্ধেোগ  রো কডোজ এিং 

অর্যোর্য কেোটখোট পোথ্ ে য অন্তিুেি থ্োদ্ধ । উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।   

 
###  
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