
 

 

 

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

 
 

ককাবভড-19 মহামারীর কেম্বে কেম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন বর্উ ইয়কনিাসীম্বের জর্ে গভর্ নর 

কুওম্বমার আপম্বডে  

  

গি 24 ঘণ্টায় 42,973টে টেকার কডাজ প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে    

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেে িোপী 11 জম্বর্র মৃিয ে  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।   

  

“আমোদ্ধের ভিদ্ধর আসোটো আমোদ্ধের সভিষু্ণিোর এ টট ভর্ের্ ের্, ভ ন্তু িোস্তিিো িদ্ধলো কডল্টো 

িযোভরদ্ধেন্ট এখদ্ধর্ো এ টট গুরুির িুমভ  ভিদ্ধসদ্ধি রদ্ধে কগদ্ধে, ভিদ্ধর্ষ  দ্ধর যোরো এখদ্ধর্ো টট ো গ্রিণ 

 দ্ধরর্ভর্ িোদ্ধের জর্য,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা। “আমোদ্ধের ভর্দ্ধজদ্ধেরদ্ধ  এিং ক োভিড-এর 

ভিরুদ্ধে আমরো কযসি অগ্রগভি অজের্  দ্ধরভে কসগুদ্ধলো রক্ষোর কসরো উপোে িদ্ধলো সিোর যথ্োর্ীঘ্র 

সম্ভি টট ো কর্েো। যভে আপর্োর এখদ্ধর্ো র্ট গ্রিদ্ধণর প্রদ্ধেোজর্ থ্োদ্ধ , িোিদ্ধল আপভর্ কেদ্ধটর 

কযদ্ধ োদ্ধর্ো টট োেোর্ ক দ্ধে িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্ - ক োদ্ধর্ো ভি ভেদ্ধি িদ্ধি র্ো এিং ক োদ্ধর্ো প্রশ্ন 

জজদ্ধেস  রো িদ্ধি র্ো।”   

    

আজদ্ধ র ডোটো সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভর্দ্ধে িুদ্ধল ধরো িদ্ধলো:   

  

·   যিগুবল পরীোর ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 113,265   

·   কমাে পজজটেভ - 3,467   

·   পজজটেম্বভর েিকরা হার - 3.06%   

·   7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা হার - 2.91%   

·   হাসপািাম্বল ভবিন হওয়া করাগী - 1,162 (+41)   

·   র্িযর্ ভবিন হওয়া করাগী - 201   

·   ICU-কি করাগী - 239 (+7)   

·   ICU-কি ইর্টেউম্বিের্সহ করাগী - 88 (+5)   

·   কমাে বডসচাজন - 187,716 (+164)   

·   মৃিয ে - 11   

·   কমাে মৃিয ে - 43,139   

·   কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 22,591,466  

·   গি 24 ঘণ্টায় কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 42,973   

গি 7 বেম্বর্ কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 295,782  



 

 

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

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 73.6%   

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

কপম্বয়ম্বের্ - 67.5%  

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

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 76.4%  

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

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 69.2%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 61.7%   

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 56.3%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 64.1%  

·   সকল বর্উ ইয়কনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.7%   

  
  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পজজটটি িলোিদ্ধলর র্িোংদ্ধর্র িোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো 

িদ্ধেদ্ধে িো িল:   

  

অঞ্চল  
িৃহস্পবিিার, 

আগে 5, 2021  

শুক্রিার, 

আগে 6, 2021  

েবর্িার, 

আগে 7, 2021  

Capital Region  3.94%  4.18%  4.26%  

Central New 
York  3.56%  3.64%  3.89%  

Finger Lakes  3.10%  3.29%  3.54%  

Long Island  3.36%  3.50%  3.58%  

Mid-Hudson  2.84%  2.88%  2.88%  

Mohawk Valley  3.04%  3.15%  3.35%  

New York City  2.52%  2.55%  2.58%  

North Country  2.52%  2.86%  3.00%  

Southern Tier  2.27%  2.56%  2.79%  

Western New 
York  3.07%  3.10%  3.06%  

কেে িোপী  2.79%  2.86%  2.91%  

  

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

িলোিদ্ধলর গড় র্ি রো র্ীদ্ধে কেওেো িদ্ধেদ্ধে:   

  
 



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

িৃহস্পবিিার, 

আগে 5, 2021  

শুক্রিার, 

আগে 6, 2021  

েবর্িার, 

আগে 7, 2021  

Bronx  2.68%  2.65%  2.63%  

Kings  2.55%  2.59%  2.63%  

New York  2.12%  2.15%  2.16%  

Queens  2.53%  2.57%  2.62%  

Richmond  3.56%  3.52%  3.57%  

  

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধট 3,467 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীক্ষোে পজজটটি িলোিল 

কপদ্ধেদ্ধের্, যো কমোট আক্রোদ্ধের সংখযোদ্ধ  2,159,529 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টট কিৌগভল  

ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:   

   

কাউবি  কমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  25,410  34  

Allegany  3,597  1  

Broome  18,994  31  

Cattaraugus  5,834  4  

Cayuga  6,498  24  

Chautauqua  9,082  11  

Chemung  7,906  8  

Chenango  3,607  8  

Clinton  4,916  5  

Columbia  4,168  1  

Cortland  4,005  6  

Delaware  2,476  10  

Dutchess  30,271  38  

Erie  91,409  105  

Essex  1,650  1  

Franklin  2,602  7  

Fulton  4,505  5  

Genesee  5,480  5  

Greene  3,501  1  

Hamilton  327  0  

Herkimer  5,326  12  

Jefferson  6,324  5  

Lewis  2,871  4  

Livingston  4,583  2  

Madison  4,652  3  



 

 

Monroe  70,680  123  

Montgomery  4,344  9  

Nassau  189,700  344  

Niagara  20,426  25  

NYC  973,868  1,694  

Oneida  23,012  23  

Onondaga  40,030  66  

Ontario  7,570  14  

Orange  49,652  95  

Orleans  3,168  3  

Oswego  7,819  19  

Otsego  3,557  19  

Putnam  10,858  16  

Rensselaer  11,625  21  

Rockland  47,914  45  

Saratoga  16,066  42  

Schenectady  13,567  24  

Schoharie  1,768  7  

Schuyler  1,094  1  

Seneca  2,063  2  

St. Lawrence  6,817  14  

Steuben  7,045  2  

Suffolk  206,706  304  

Sullivan  6,894  21  

Tioga  3,918  6  

Tompkins  4,533  14  

Ulster  14,316  23  

Warren  3,850  9  

Washington  3,262  8  

Wayne  5,932  5  

Westchester  132,653  134  

Wyoming  3,637  2  

Yates  1,191  2  

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 11 জর্ ভর্উ ইে েিোসী মোরো কগদ্ধের্, যো কমোট মৃিুযর সংখযোদ্ধ  

43,139 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো িদ্ধেদ্ধে:   

  



 

 

কাউবির িাবসন্দা অর্ুযায়ী মৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Queens  3  

Suffolk  1  

Washington  1  

  

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

আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্ট টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। যোরো কেট 

পভরেোভলি িযো ভসদ্ধর্র্দ্ধর্র জর্য অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট ভর্ভডউল  রদ্ধি েোর্ Am I Eligible App (আভম 

ভ  কযোগয অযোপ) এর অথ্িো 1-833-NYS-4-VAX কি কিোর্  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযজিরো 

অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভে ভর্ধ েোরণ  রোর জর্য, টট োগুভল পোওেো যোে িোদ্ধের এমর্ স্থোর্ীে স্বোস্থয 

ভিিোগ, িোম েোভস, ডোিোর িো িোসপোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্, িো িোদ্ধের  োেো োভে 

টট োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভল সংক্রোে িথ্য জোর্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি পোদ্ধরর্।   

  

গি োল, 29,259 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের টট োর প্রথ্ম কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 15,601 জর্ 

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

এলো ো অর্ুযোেী কিৌদ্ধগোভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো িদ্ধেদ্ধে:   

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমির্ নমার্   

কমাে  

গি 24 

ঘিায় িৃজি  

ক্রমির্ নমার্   

কমাে  

গি 24 

ঘিায় িৃজি 

Capital Region  697,151  769  646,482  423  

Central New York  549,180  528  514,328  307  

Finger Lakes  706,966  771  665,511  476  

Long Island  1,641,668  4,125  1,479,680  2,561  

Mid-Hudson  1,309,080  2,471  1,176,019  1,388  

Mohawk Valley  272,718  299  253,940  151  

New York City  5,769,946  18,976  5,206,529  9,418  

North Country  254,066  211  232,065  114  

Southern Tier  362,996  300  338,633  188  

Western New York  770,670  809  714,034  575  

কেট িযোপী  12,334,441  29,259  11,227,221  15,601  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=XZYYO83TkekCrzYj4o2wWUYL830c5RYgExCYoNHrRXvnjRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1vdU5hdlZ6SW93UlB1VWtBb0NuMFd5UFBBU0xCS1ptcnhtNE9ma0djWVQ4bjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxU1pFcEpiMjAxUTBSV1RHNWZMVUkzYzJOTk9HMDFZVXh1UlUxTFJGWk9iak5MY1RSemRqUlhTazFETW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESkdkRXhYYTNSYVYzaHdXakpzYVdKSFZYVlpNamt5WVZkUmVFOVlXbWhaTWs1d1ltMVZkV0ZIVm1oaVNGSnZURzAxTlV4dFpIWmthVGhxV0RKS2MxbFhOWEku#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=XZYYO83TkekCrzYj4o2wWUYL830c5RYgExCYoNHrRXvnjRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1vdU5hdlZ6SW93UlB1VWtBb0NuMFd5UFBBU0xCS1ptcnhtNE9ma0djWVQ4bjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxU1pFcEpiMjAxUTBSV1RHNWZMVUkzYzJOTk9HMDFZVXh1UlUxTFJGWk9iak5MY1RSemRqUlhTazFETW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESkdkRXhYYTNSYVYzaHdXakpzYVdKSFZYVlpNamt5WVZkUmVFOVlXbWhaTWs1d1ltMVZkV0ZIVm1oaVNGSnZURzAxTlV4dFpIWmthVGhxV0RKS2MxbFhOWEku#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=XZYYO83TkekCrzYj4o2wWUYL830c5RYgExCYoNHrRXvnjRExgFrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1vdU5hdlZ6SW93UlB1VWtBb0NuMFd5UFBBU0xCS1ptcnhtNE9ma0djWVQ4bjJ4MHV5Vm5aQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxU1pFcEpiMjAxUTBSV1RHNWZMVUkzYzJOTk9HMDFZVXh1UlUxTFJGWk9iak5MY1RSemRqUlhTazFETW05VGMybDJNVzVhUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESkdkRXhYYTNSYVYzaHdXakpzYVdKSFZYVlpNamt5WVZkUmVFOVlXbWhaTWs1d1ltMVZkV0ZIVm1oaVNGSnZURzAxTlV4dFpIWmthVGhxV0RKS2MxbFhOWEku#_blank
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েয ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোর্দ্ধিোদ্ধডের মোধযদ্ধম ক োভিড-19 িযো ভসর্ ভিিরণ সম্পদ্ধ ে 

ভর্উইে েিোসীরো আপদ্ধডট কপদ্ধি পোদ্ধরর্। িযো ভসর্ ক েগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

িযো ভসর্ সংক্রোে সমস্ত ভরদ্ধপোটে ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি িদ্ধি; কেদ্ধটর 

িযো ভসদ্ধর্র্র্ ভর্দ্ধে আপ-টু-কডট মযোটট্র্ক্স কেখোদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্র্দ্ধর্র প্রর্োসভর্  কডটো 

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

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

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

অর্যোর্য কেোটখোট পোথ্ ে য অেিুেি থ্োদ্ধ । উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুি আদ্ধে।  
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