
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/11/2021  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 42,956 টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে  

  

গতকাল ককাবভড-19 এর কারম্বণ কেে িোপী 15 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।  

  

“আমোদ্ধের করোগীদ্ধের সংখ্যো িোড়দ্ধি থ্ো োে, কেসি ভর্উ ইে েিোসী টট ো কর্র্ভর্ িোরো টট ো কর্েোটো 

এখ্র্ আদ্ধগর কেদ্ধ োদ্ধর্ো সমদ্ধের কেদ্ধে কিভি গুরুত্বপূর্ ে,” িম্বলম্বের্ গভর্ নর কুওম্বমা৷ “কডল্টো 

িযোভরদ্ধেন্ট ভর্ম েম এিং ভর্দ্ধজদ্ধ  ও আপর্োর ভিেজর্দ্ধেরদ্ধ  ভর্রোপে রোখ্োর কসরো উপোে হদ্ধলো টট ো 

কর্েো। েোরো েি দ্রুি সম্ভি টট ো ভর্দ্ধি েোর্ িোদ্ধের জর্য এই টট ো ভি,  োে ে র ও অযোদ্ধেসদ্ধেোগয।” 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধেদ্ধপ ভর্দ্ধে িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

·     যতগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বয়ম্বে - 1,45,311  

·     কমাে আক্রান্ত - 4,150  

·     পজজটেম্বভর েতকরা হার - 2.86%  

·     7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েতকরা হার - 3.01%  

·     হােপাতাম্বল ভবতন হওয়া করাগী - 1,367 (+22)  

·     র্তযর্ ভবতন হওয়া করাগী - 224  

·     ICU-কত করাগী - 288 (+25)  

·     ICU-কত ইর্টেউম্বিের্েহ করাগী - 114 (+8)  

·     কমাে বডেচাজন - 188,172 (+203)  

·     মৃতযে - 15  

·     কমাে মৃতযে - 43,184  

·     কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 22,702,548  

·     গত 24 ঘণ্টায় কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 42,956  

·     গত 7 বেম্বর্ কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 302,962  

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একটে 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 73.9%  



 

 

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

কপম্বয়ম্বের্- 67.7%  

·     18 িের িা তার কিবে িয়েী বর্উ ইয়কনিােীম্বের যত েতাাংে টেকার অন্তত একটে 

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 76.8%  

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

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 69.4%  

·     েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 62.0%  

·     েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 56.5%  

·     েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একটে কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 64.5%  

·     েকল বর্উ ইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েি কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 57.9%  

  

িভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পজজটটি ফলোফদ্ধলর িিোংদ্ধির হোর েো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
রবিিার, 

আগে 8, 2021  

কোমিার, 

আগে 9, 2021  

মঙ্গলিার, 

আগে 10, 2021  

Capital Region  4.37%  4.38%  4.43%  

Central New York  3.93%  4.02%  3.98%  

Finger Lakes  3.73%  3.96%  4.19%  

Long Island  3.59%  3.57%  3.60%  

Mid-Hudson  2.98%  3.05%  3.11%  

Mohawk Valley  3.53%  3.76%  3.77%  

New York City  2.61%  2.60%  2.61%  

North Country  2.99%  3.09%  3.10%  

Southern Tier  2.99%  3.08%  3.17%  

Western New York  3.14%  3.13%  3.19%  

কেে িোপী  2.96%  2.97%  3.01%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোটে  রো িভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীেোর পজজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় িি রো র্ীদ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর িম্বরা  
রবিিার, 

আগে 8, 2021  

কোমিার, 

আগে 9, 2021  

মঙ্গলিার, 

আগে 10, 2021  

Bronx  2.70%  2.64%  2.77%  

Kings  2.68%  2.71%  2.59%  

New York  2.17%  2.12%  2.16%  

Queens  2.63%  2.61%  2.68%  

Richmond  3.62%  3.68%  3.77%  



 

 

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধট 4,150 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীেোে পজজটটি ফলোফল কপদ্ধেদ্ধের্, 

েো কমোট আক্রোদ্ধের সংখ্যোদ্ধ  2,170,516 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষর্ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবন্ট  কমাে পজজটেভ  র্তযর্ পজজটেভ  

Albany  25,565  55  

Allegany  3,611  6  

Broome  19,074  27  

Cattaraugus  5,852  12  

Cayuga  6,544  10  

Chautauqua  9,118  9  

Chemung  7,940  14  

Chenango  3,644  14  

Clinton  4,926  3  

Columbia  4,181  7  

Cortland  4,026  5  

Delaware  2,502  12  

Dutchess  30,469  90  

Erie  91,690  114  

Essex  1,660  6  

Franklin  2,615  5  

Fulton  4,525  6  

Genesee  5,491  6  

Greene  3,521  10  

Hamilton  332  1  

Herkimer  5,350  11  

Jefferson  6,340  6  

Lewis  2,885  7  

Livingston  4,591  5  

Madison  4,670  8  

Monroe  71,041  134  

Montgomery  4,367  6  

Nassau  190,674  368  

Niagara  20,475  21  

NYC  979,261  1,959  

Oneida  23,123  39  

Onondaga  40,200  64  

Ontario  7,599  15  

Orange  49,971  123  

Orleans  3,182  8  



 

 

Oswego  7,866  22  

Otsego  3,576  6  

Putnam  10,894  15  

Rensselaer  11,687  25  

Rockland  48,101  71  

Saratoga  16,179  42  

Schenectady  13,659  37  

Schoharie  1,787  6  

Schuyler  1,096  1  

Seneca  2,070  5  

St. Lawrence  6,848  11  

Steuben  7,059  9  

Suffolk  207,685  380  

Sullivan  6,935  21  

Tioga  3,932  9  

Tompkins  4,561  10  

Ulster  14,397  37  

Warren  3,889  20  

Washington  3,279  5  

Wayne  5,965  13  

Westchester  133,197  215  

Wyoming  3,641  2  

Yates  1,198  2  

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধর্ 15 জর্ ভর্উ ইে েিোসী মোরো কগদ্ধের্, েো কমোট মৃিুযর সংখ্যোদ্ধ  43,184 

জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখ্োদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্ুযায়ী মৃতযে  

কাউবন্ট  র্তযর্ মৃতযে  

Broome  1  

Dutchess  2  

Kings  1  

Manhattan  2  

Monroe  1  

Nassau  3  

Onondaga  1  

Queens  2  

Rockland  2  



 

 

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোপ  টট ো রর্ স্থোর্গুভল এখ্র্ কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য 

িথ্ম-আসো, িথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্ট টট ো কেওেোর জর্য কখ্োলো আদ্ধে। কে 

স ল িযজি এ টট কেট-পভরেোভলি িযোপ  টট ো রর্ স্থোদ্ধর্ এ টট অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভে 

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

র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযজিরো অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভলর সমেসূভে ভর্ধ েোরর্  রোর 

জর্য িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোল কেখ্োদ্ধর্ টট ো উপলিয 

কসখ্োদ্ধর্ও কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট সংক্রোে 

িথ্য কপদ্ধি vaccines.gov কেখ্দ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 29,720 জর্ ভর্উইে েিোসী িোদ্ধের টট োর িথ্ম কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 15,385 জর্ 

িোদ্ধের টট োর সি কডোজ সম্পন্ন  দ্ধরদ্ধের্। টট ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখ্োদ্ধর্ো 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  
699,307  725  648,025  530  

Central 

New York  
550,566  444  515,164  252  

Finger 

Lakes  
709,132  724  667,080  469  

Long 

Island  
1,651,588  3,090  1,485,295  1,679  

Mid-

Hudson  
1,315,825  2,202  1,180,205  1,535  

Mohawk 

Valley  
273,560  329  254,486  224  

New York 

City  
5,818,550  20,886  5,230,235  9,845  

North 

Country  
254,634  209  232,512  173  

Southern 

Tier  
363,836  281  339,203  191  

Western 

New York  
772,682  830  715,384  487  

কেট িযোপী  12,409,680  29,720  11,267,589  15,385  

  

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


 

 

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

িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোিদ্ধিোডে উপলব্ধ আদ্ধে। িযো ভসর্ ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

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

িযো ভসদ্ধর্ির্ ভর্দ্ধে আপ-টু-কডট মযোটট্র্ে কেখ্োদ্ধর্োর জর্য িযো ভসদ্ধর্িদ্ধর্র িিোসভর্  কডটো 

ডযোিদ্ধিোদ্ধডে িভিভের্ আপদ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR-পোওেো ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

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

অর্যোর্য সোমোর্য পোথ্ ে য অেিুেি। উপদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুি আদ্ধে।  
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