
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/10/2021  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 36,564 টেকার কডাজ প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে  

  

গতকাল ককাবভড-19 এর কারম্বণ রাজে িোপী 17টে মৃতয ে 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।  

  

"ভর্উ ইে েিোসীর ক োভিড িোইরোদ্ধসর সোদ্ধথ্ লড়োই  রদ্ধে রোজয জদু্ধড়, ভ ন্তু এই মহোমোরী পর 

 দ্ধর িভিষ্যদ্ধি প্রদ্ধিশ  রদ্ধি িোহুদ্ধি শট প্রদ্ধিশ  রোদ্ধর্োর জর্য সম্মিভলি প্রদ্ধেষ্টোর প্রদ্ধেোজর্," 

গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "স ল টট ো র্ো কর্ওেো ভর্উ ইে েিোসীর জর্য কডল্টো কিভরদ্ধেন্ট এ  

গুরুির ঝুুঁ ভ , এিং আমরো িম্মিি সমোজগুভলদ্ধি, কেখোদ্ধর্ টট ো রদ্ধের হোর  ম, কসখোদ্ধর্ টট ো 

প্রেোর্  রোর জর্য িীষ্েিোদ্ধি  োজ  রভে। টট োটট ভর্রোপে, ভির্োমূদ্ধলয উপলব্ধ এিং  োে ে র, 

এিং আভম প্রদ্ধিয দ্ধ  অর্ুদ্ধরোধ  রভে েোরো সক্ষম, িোর কের্ েি িোড়োিোভড় সম্ভি টট ো কর্র্।" 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভর্দ্ধে িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 91,020  

• কমাে ইবতিাচক - 3,222  

• ইবতিাচম্বকর েতাাংে - 3.54%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবতিাচম্বকর েতাাংে - 2.97%  

• হােপাতাম্বল করাগী ভবতন হম্বয়ম্বে - 1.345 (+120)  

• র্তুর্ ভবতন হওয়া করাগী - 242  

• ICU-কত থাকা করাগী - 263 (+17)  

• ICU-কত থাকা ইর্টেউম্বিের্ েহ করাগী - 106 (+11)  

• কমাে োড়া কপম্বয়ম্বের্ - 187,969 (+140)  

• মৃতয ে - 17  

• কমাে মৃতয ে - 43,168  

• কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 22,659,592  

• গত 24 ঘণ্টায় কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 36,564  



 

 

• গত 7 বেম্বর্ কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 302,979  

• 18 িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী যারা অন্তত একটে টেকার কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ - 73.8%  

• 18 িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী যারা টেকার বেবরজ েম্পযণ ন কম্বরম্বের্ - 

67.7%  

• 18 িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােী যারা অন্তত একটে টেকার কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 76.7%  

• 18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার েি কডাজ 

কপম্বয়ম্বের্ (CDC)  - 69.3%  

• েকল বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে যারা অন্তত একটে টেকার কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 61.9%  

• েকল বর্উ ইয়কনিােীর েতাাংে যারা টেকার বেবরজ েম্পযণ ন কম্বরম্বের্ - 56.4%  

• েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 64.3%  

• েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.8%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পম্মজটটি ফলোফদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর েো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, আগে 7, 

2021  

রবিিার, আগে 8, 

2021  

কোমিার, আগে 9, 

2021  

Capital Region  4.26%  4.37%  4.38%  

Central New 

York  
3.89%  3.93%  4.02%  

Finger Lakes  3.54%  3.73%  3.96%  

Long Island  3.58%  3.59%  3.57%  

Mid-Hudson  2.88%  2.98%  3.05%  

Mohawk Valley  3.35%  3.53%  3.76%  

New York City  2.58%  2.61%  2.60%  

North Country  3.00%  2.99%  3.09%  

Southern Tier  2.79%  2.99%  3.08%  

Western New 

York  
3.06%  3.14%  3.13%  

কেে িোপী  2.91%  2.96%  2.97%  

  

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

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো র্ীদ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, আগে 

7, 2021  

রবিিার, আগে 

8, 2021  

কোমিার, আগে 

9, 2021  

Bronx  2.63%  2.70%  2.64%  

Kings  2.63%  2.68%  2.71%  

New York  2.16%  2.17%  2.12%  

Queens  2.62%  2.63%  2.61%  

Richmond  3.57%  3.62%  3.68%  

  

গি োল, 3,222 ভর্উ ইে েিোসী ভর্উ ইে ে কেদ্ধট ক োভিড-19 এর জর্য ইভিিোে  ফল লোি 

 দ্ধরদ্ধের্, েোর ফদ্ধল কমোট সংখযো হদ্ধেদ্ধে 2,166,366। এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষ্ে ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  কমাে পজজটেভ  র্তুর্ পজজটেভ  

Albany  25,510  42  

Allegany  3,605  7  

Broome  19,047  27  

Cattaraugus  5,840  4  

Cayuga  6,534  29  

Chautauqua  9,109  12  

Chemung  7,926  14  

Chenango  3,630  9  

Clinton  4,923  3  

Columbia  4,174  4  

Cortland  4,021  8  

Delaware  2,490  9  

Dutchess  30,379  51  

Erie  91,576  100  

Essex  1,654  3  

Franklin  2,610  4  

Fulton  4,519  7  

Genesee  5,485  4  

Greene  3,511  3  

Hamilton  331  3  

Herkimer  5,339  9  

Jefferson  6,334  9  

Lewis  2,878  5  

Livingston  4,586  2  

Madison  4,662  4  



 

 

Monroe  70,907  121  

Montgomery  4,361  13  

Nassau  190,306  268  

Niagara  20,454  18  

NYC  977,302  1,500  

Oneida  23,084  40  

Onondaga  40,136  60  

Ontario  7,584  8  

Orange  49,848  101  

Orleans  3,174  4  

Oswego  7,844  13  

Otsego  3,570  8  

Putnam  10,879  11  

Rensselaer  11,662  23  

Rockland  48,030  56  

Saratoga  16,137  37  

Schenectady  13,622  35  

Schoharie  1,781  9  

Schuyler  1,095  0  

Seneca  2,065  1  

St. Lawrence  6,837  13  

Steuben  7,050  4  

Suffolk  207,305  259  

Sullivan  6,914  14  

Tioga  3,923  2  

Tompkins  4,551  9  

Ulster  14,360  30  

Warren  3,869  15  

Washington  3,274  8  

Wayne  5,952  8  

Westchester  132,982  161  

Wyoming  3,639  1  

Yates  1,196  0  

  

গি োল, 17 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 এর  োরদ্ধে মোরো কগদ্ধের্, েোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

হদ্ধেদ্ধে 43,168। িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

কাউবি  র্তুর্ মৃতুে  

Bronx  1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Jefferson  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Oneida  1  

Queens  3  

Richmond  2  

Schenectady  1  

Suffolk  1  

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোপ  টট ো রে স্থোর্গুভল কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য প্রথ্ম-আসো, 

প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্ট টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কে স ল িযম্মি 

এ টট কেট-পভরেোভলি িযোপ  টট ো রে স্থোদ্ধর্ এ টট অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভে ভর্ধ েোরে  রদ্ধি 

েোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম  ী কেোগয অযোপ) এ িো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো 

 রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযম্মিরো অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভলর সমেসূভে ভর্ধ েোরে  রোর জর্য িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয 

ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোল কেখোদ্ধর্ টট ো উপলিয কসখোদ্ধর্ও কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ 

অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট সংক্রোন্ত িথ্য কপদ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 23,722 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের প্রথ্ম টট োর কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 14,214 জর্ 

িোদ্ধের টট োর ভসভরজ সমূ্পে ে  দ্ধরদ্ধের্। টট ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অিল 

অর্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  
যাম্বের অন্তত একটে ভোকবের্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে  

টেকার বেবরজগুবল েম্পযণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  ক্রমির্ নমার্ কমাে  
গত 24 ঘিায় 

িৃজি  
ক্রমির্ নমার্ কমাে  

গত 24 ঘিায় 

িৃজি  

Capital 

Region  
698,582  873  647,495  670  

Central New 

York  
550,122  552  514,912  386  

Finger Lakes  708,408  842  666,611  688  

Long Island  1,648,498  3,628  1,483,616  2,224  

Mid-Hudson  1,313,623  2,573  1,178,670  1,679  

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


 

 

Mohawk 

Valley  
273,231  284  254,262  204  

New York City  5,797,664  13,802  5,220,390  7,389  

North Country  254,425  245  232,339  212  

Southern Tier  363,555  313  339,012  262  

Western New 

York  
771,852  610  714,897  500  

কেট িযোপী  12,379,960  23,722  11,252,204  14,214  

  

ক োভিড-19 টট ো ভিিরে সম্পদ্ধ ে ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের আপদ্ধডট কেওেোর জর্য ক োভিড-19 

িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোশদ্ধিোডে উপলব্ধ আদ্ধে। ি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 েোর মদ্ধধয ক দ্ধন্দ্রর প্রশোসভর্  কডোজ এিং 

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

  

###  
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