
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/3/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

ককাবভড-19 মহামাবর কেম্বে কতো বর্য়ন্ত্রণ করা হম্বয়ম্বে কেই িোপাম্বর গভর্ নর কুওম্বমা 

বর্উইউকন িােীম্বের আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্  

  

গত 24 ঘন্টায় 31,802 টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  

গতকাল ককাবভড-19 এর কারম্বণ কেে িোপী 5 জম্বর্র মৃতয ে হম্বয়ম্বে  

    

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

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  

  

"টট ো হল এমর্ এ টট অস্ত্র যো ক োভিড এর ভিরুদ্ধে যুদ্ধে জেী হদ্ধি, িদ্ধি এখর্ও অদ্ধর্দ্ধ ই 

এর উপলিযিোর সুভিধো কর্ে ভর্," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টট ো কর্র্ ভর্ এমর্ প্রদ্ধিয  িযক্তি 

িোইরোসটটদ্ধ  এমর্ এ টট প্রজোভিদ্ধি ভমউদ্ধটশদ্ধর্র সুদ্ধযোগ প্রেোর্  রদ্ধের্ যো িোর আদ্ধগ আসো 

িোইরোদ্ধসর কথ্দ্ধ ও কিভশ ক্ষভি োর  হদ্ধি পোদ্ধর। টট োটট ভির্োমূলয, সহজলিয ও  োয ে র, িোই 

আপভর্ যভে ইভিমদ্ধধযই টট ো র্ো ভর্দ্ধে থ্োদ্ধ র্, িোহদ্ধল আজই আপর্োর টট ো ভর্র্।" 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভর্দ্ধে িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 84,610  

·     কমাে পজজটেভ – 2,932  

·     েতকরা পজজটেভ - 3.47%  

·     7-বেম্বর্র গড় েতকরা পজজটেভ - 2.65%  

·     হােপাতাম্বল ভবতন থাকা করাগী - 852 (+64)  

·     েেে ভবতন হওয়া করাগী - 135  

·     ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 172 (+10)  

·     ইর্টেউম্বিের্-েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 62 (+6)  

·     কমাে োড়া কপম্বয়ম্বের্ - 187,063 (+80)  

·     মৃতয ে - 5  

·     কমাে মৃতয ে - 43,098  

·     কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 22,356,613  

·     গত 24 ঘন্টায় যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 31,802  

·     গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 272,965  

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একো 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 72.7%  



 

 

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 67.1%  

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একো 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 75.6%  

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 68.7%  

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 60.9%  

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 55.8%  

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্(CDC) - 63.3%  

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.3%  

  

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

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 31 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 1 

আগে, 2021  

কোমিার, 2 

আগে, 2021  

Capital Region  3.50%  3.57%  3.89%  

Central New York  2.68%  2.83%  3.11%  

Finger Lakes  2.50%  2.50%  2.53%  

Long Island  2.92%  3.03%  3.24%  

Mid-Hudson  2.28%  2.34%  2.40%  

Mohawk Valley  2.53%  2.57%  2.90%  

New York City  2.30%  2.36%  2.45%  

North Country  1.92%  1.98%  2.31%  

Southern Tier  2.03%  2.13%  2.32%  

Western New York  3.17%  3.19%  3.33%  

কেে িোপী  2.46%  2.53%  2.65%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো প্রভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীক্ষোর পক্তজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো র্ীদ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 31 

জুলাই, 2021  

রবিিার, 1 

আগে, 2021  

কোমিার, 2 

আগে, 2021  

Bronx  2.31%  2.41%  2.59%  

Kings  2.41%  2.45%  2.49%  

New York  1.97%  1.98%  2.06%  

Queens  2.21%  2.31%  2.43%  

Richmond  3.25%  3.37%  3.45%  

  



 

 

গি  োল ভর্উইে ে কেদ্ধট 2,932 জর্ ভর্উইে েিোসী ক োভিড-19 পরীক্ষোে পক্তজটটি হদ্ধেদ্ধের্, 

কমোট সংখযো েো াঁড়োল 2,141,218 জর্। এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবন্ট  কমাে পজজটেভ  র্তযর্ পজজটেভ  

Albany  25,156  49  

Allegany  3,582  0  

Broome  18,850  23  

Cattaraugus  5,808  4  

Cayuga  6,435  5  

Chautauqua  9,024  9  

Chemung  7,856  5  

Chenango  3,572  2  

Clinton  4,891  3  

Columbia  4,152  6  

Cortland  3,980  1  

Delaware  2,443  8  

Dutchess  29,976  34  

Erie  90,919  99  

Essex  1,636  0  

Franklin  2,579  0  

Fulton  4,479  8  

Genesee  5,461  1  

Greene  3,475  3  

Hamilton  318  0  

Herkimer  5,273  7  

Jefferson  6,286  11  

Lewis  2,848  2  

Livingston  4,569  1  

Madison  4,619  6  

Monroe  70,134  63  

Montgomery  4,309  2  

Nassau  188,050  315  

Niagara  20,315  16  

NYC  964,751  1,444  

Oneida  22,886  25  

Onondaga  39,672  69  

Ontario  7,534  2  

Orange  49,181  41  

Orleans  3,146  2  

Oswego  7,734  9  



 

 

Otsego  3,513  3  

Putnam  10,783  6  

Rensselaer  11,494  20  

Rockland  47,596  43  

Saratoga  15,842  32  

Schenectady  13,432  21  

Schoharie  1,743  0  

Schuyler  1,090  0  

Seneca  2,043  1  

St. Lawrence  6,767  9  

Steuben  7,027  3  

Suffolk  205,096  309  

Sullivan  6,812  12  

Tioga  3,883  5  

Tompkins  4,469  4  

Ulster  14,186  22  

Warren  3,781  9  

Washington  3,223  8  

Wayne  5,868  2  

Westchester  131,857  147  

Wyoming  3,631  0  

Yates  1,183  1  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 5 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

এদ্ধস েো াঁভড়দ্ধেদ্ধে 43,098 এ। িসিোদ্ধসর  োউভি অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্ুযায়ী মৃতয ে  

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতয ে  

Kings  1  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Queens  1  

Richmond  1  

  

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

আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধি টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কয স ল 

িযক্তি এ টট কেট-পভরেোভলি িযোপ  টট ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টট অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভে ভর্ধ েোরণ 

 রদ্ধি েোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম  ী কযোগয অযোপ) এ িো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বদ্ধর 

কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযক্তিরো অযোপদ্ধেিদ্ধমিগুভলর সমেসূভে ভর্ধ েোরণ  রোর জর্য 

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


 

 

িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোল কযখোদ্ধর্ টট ো উপলিয কসখোদ্ধর্ও 

কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপদ্ধেিদ্ধমি সংক্রোন্ত িথ্য 

কপদ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 20,362 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের টট োর প্রথ্ম কডোজ কপদ্ধেভেদ্ধলর্, এিং 12,913 

জর্ িোদ্ধের টট োর ভসভরজটট সমূ্পণ ে  দ্ধরভেদ্ধলর্। টট ো কপদ্ধেদ্ধের্ 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  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  গত 24 ঘন্টায় িৃজি  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি  

Capital Region  691,423  1,023  643,460  595  

Central New 
York  

545,181  622  512,200  434  

Finger Lakes  701,264  868  662,225  524  

Long Island  1,617,934  3,885  1,466,173  2,173  

Mid-Hudson  1,292,991  2,915  1,167,122  1,873  

Mohawk Valley  270,593  271  252,860  166  

New York City  5,678,925  9,451  5,157,068  6,304  

North Country  252,509  224  231,191  154  

Southern Tier  360,199  427  336,892  223  

Western New 
York  

764,569  676  710,065  467  

কেট িযোপী  12,175,588  20,362  11,139,256  12,913  

  

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

ভর্উইে েিোসীরো আপদ্ধডট কপদ্ধি পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয 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-পোওেো ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

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

অর্যোর্য সোমোর্য পোথ্ ে য অন্তিুেি। উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  

  
###  
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