
 

 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/12/2021 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 53,818 টে টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে 

  

গতকাল ককাবভড-19 এর কারম্বণ কেে জুম্ব়ে 16 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। 

  

"ভর্উ ইে ে ক োভিড এর ভিরুদ্ধে িোর লড়োইদ্ধি অদ্ধর্  েরূ এভগদ্ধে কগদ্ধে, এিং আমোদ্ধের 

ভর্শ্চিি  রদ্ধি হদ্ধি কে কেদ্ধটর আিোর ভিেদ্ধর্র ভেদ্ধ  চদ্ধল েোওেো করোধ  রোর জর্য আমরো 

েথ্োসোধয  রভে," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এখোদ্ধর্ উত্তরটট সহজ - টট ো ভর্র্। এটো আদ্ধগ 

 খর্ই এর কচদ্ধে সহজ ভেল র্ো, আর েোরো এখর্ও িোদ্ধের টট ো কর্র্ ভর্ িোদ্ধের সিোইদ্ধ  আভম 

েি িোড়োিোভড় সম্ভি কিভরদ্ধে টট ো ভর্দ্ধি অর্ুদ্ধরোধ  রভে। টট োটট ভর্রোিে, সহজলিয ও 

ভির্োমূলয - ভর্দ্ধজদ্ধের ও আমোদ্ধের জর্সমোজদ্ধ  ভর্রোিে রোখোর জর্য এটোই কসরো অস্ত্র।" 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধেদ্ধি ভর্দ্ধচ িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:  

  

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 153,925 

·     কমাে পজজটেভ – 4,701 

·     েতকরা পজজটেভ - 3.05% 

·     7-বেম্বর্র গ়ে েতকরা পজজটেভ - 3.05% 

·    করাগীর হােপাতাম্বল ভবতন - 1,448 (+81) 

·     েেে ভবতন হওয়া করাগী - 272 

·     ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 289 (+1) 

·     ইর্টেউম্বিের্-েহ ICU-কত ভবতন হওয়া করাগী - 118 (+4) 

·     কমাে ো়ো কপম্বয়ম্বের্ - 188,356 (+184) 

·     মৃতয ে - 16 

·     কমাে মৃতয ে - 43,202 

·     কমাে প্রম্বয়াগ করা টেকার কডাজ - 22,756,366 

·     গত 24 ঘন্টায় যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 53,818 



 

 

·     গত 7 বেম্বর্ যতগুবল টেকার কডাজ প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে - 309,178 

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

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 74.1% 

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

কপম্বয়ম্বের্ - 67.8% 

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

কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 77.0% 

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

কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 69.5% 

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 62.2% 

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ - 56.6% 

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার অন্তত একো কডাজ কপম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 64.6% 

·     েমস্ত বর্উইয়কনিােীর যত েতাাংে টেকার েম্পূণ ন কডাজ কপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 58.0% 

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ িশ্চজটটি ফলোফদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর েো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধিোটে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল: 

  

অঞ্চল 
কোমিার, আগে 9, 

2021 

মঙ্গলিার, আগে 10, 

2021 

িুধিার, আগে 11, 

2021 

Capital Region 4.38% 4.43% 4.37% 

Central New York 4.02% 3.98% 4.13% 

Finger Lakes 3.96% 4.19% 4.26% 

Long Island 3.57% 3.60% 3.65% 

Mid-Hudson 3.05% 3.11% 3.06% 

Mohawk Valley 3.76% 3.77% 3.90% 

New York City 2.60% 2.61% 2.64% 

North Country 3.09% 3.10% 3.41% 

Southern Tier 3.08% 3.17% 3.50% 

Western New York 3.13% 3.19% 3.38% 

কেে িোপী 2.97% 3.01% 3.05% 

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধিোটে  রো প্রভিটট ভর্উ ইে ে ভসটট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র িরীেোর িশ্চজটটি 

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো র্ীদ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে: 

  

NYC এর 

িম্বরা 

কোমিার, আগে 9, 

2021 

মঙ্গলিার, আগে 10, 

2021 

িুধিার, আগে 11, 

2021 

Bronx 2.64% 2.77% 2.90% 

Kings 2.71% 2.59% 2.62% 

New York 2.12% 2.16% 2.13% 

Queens 2.61% 2.68% 2.72% 

Richmond 3.68% 3.77% 3.66% 



 

 

গি  োল ভর্উইে ে কেদ্ধট 4,701 জর্ ভর্উইে েিোসী ক োভিড-19 িরীেোে িশ্চজটটি হদ্ধেদ্ধের্, 

কমোট সংখযো েো াঁড়োল 2,175,217 জর্। এ টট কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূি: 

  

কাউবন্ট কমাে পজজটেভ র্তযর্ পজজটেভ 

Albany 25,607 42 

Allegany 3,618 7 

Broome 19,116 42 

Cattaraugus 5,863 11 

Cayuga 6,564 20 

Chautauqua 9,140 22 

Chemung 7,961 21 

Chenango 3,648 4 

Clinton 4,934 8 

Columbia 4,185 4 

Cortland 4,037 11 

Delaware 2,521 19 

Dutchess 30,557 88 

Erie 91,826 136 

Essex 1,666 6 

Franklin 2,620 5 

Fulton 4,535 10 

Genesee 5,496 5 

Greene 3,528 7 

Hamilton 332 0 

Herkimer 5,362 12 

Jefferson 6,357 17 

Lewis 2,890 5 

Livingston 4,594 3 

Madison 4,682 12 

Monroe 71,218 177 

Montgomery 4,375 8 

Nassau 191,088 414 

Niagara 20,506 31 

NYC 981,518 2,257 

Oneida 23,163 40 

Onondaga 40,301 101 

Ontario 7,607 8 

Orange 50,098 127 

Orleans 3,193 11 

Oswego 7,898 32 

Otsego 3,587 11 

Putnam 10,920 26 

Rensselaer 11,720 33 



 

 

Rockland 48,188 87 

Saratoga 16,218 39 

Schenectady 13,695 36 

Schoharie 1,792 5 

Schuyler 1,096 0 

Seneca 2,071 1 

St. Lawrence 6,878 30 

Steuben 7,070 11 

Suffolk 208,020 335 

Sullivan 6,947 12 

Tioga 3,945 13 

Tompkins 4,590 29 

Ulster 14,438 41 

Warren 3,904 15 

Washington 3,289 10 

Wayne 5,976 11 

Westchester 133,425 228 

Wyoming 3,644 3 

Yates 1,200 2 

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 16 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, েোর ফদ্ধল কমোট সংখযো 

এদ্ধস েো াঁভড়দ্ধেদ্ধে 43,202 এ। িসিোদ্ধসর  োউভি অর্ুসোদ্ধর, র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভত্তদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে: 

  

কাউবন্টর িাবেন্দা অর্ুযায়ী মৃতয ে 

কাউবন্ট র্তযর্ মৃতয ে 

Erie 1 

Kings 2 

Manhattan 2 

Monroe 1 

Nassau 1 

Oneida 1 

Richmond 1 

Saratoga 2 

Schenectady 1 

Suffolk 4 

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোি  টট ো রণ স্থোর্গুভল এখর্ কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য প্রথ্ম-

আসো, প্রথ্ম-িোওেোর ভিভত্তদ্ধি ভির্ো-অযোিদ্ধেিদ্ধমদ্ধি টট ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কে স ল িযশ্চি 

এ টট কেট-িভরচোভলি গণ টট ো রণ ক দ্ধে এ টট অযোিদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভচ ভর্ধ েোরণ  রদ্ধি চোর্ 

িোরো Am I Eligible App ('আভম ভ  কেোগয' অযোি) এ িো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো 

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


 

 

 রদ্ধি িোদ্ধরর্। িযশ্চিরো অযোিদ্ধেিদ্ধমিগুভলর সমেসূভচ ভর্ধ েোরণ  রোর জর্য িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয 

ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসিোিোল কেখোদ্ধর্ টট ো উিলিয কসখোদ্ধর্ও কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি িোদ্ধরর্ 

অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে টট োর অযোিদ্ধেিদ্ধমি সংক্রোন্ত িথ্য কিদ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি িোদ্ধরর্। 

  

গি োল, 35,674 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের টট োর প্রথ্ম কডোজ কিদ্ধেভেদ্ধলর্, এিং 20,408 

জর্ িোদ্ধের টট োর ভসভরজটট সমূ্পণ ে  দ্ধরভেদ্ধলর্। টট ো কিদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের 

অঞ্চল অর্ুসোদ্ধর র্ীদ্ধচ কিৌগভল  ভিভত্তদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে: 

  

  

যাম্বের অন্তত একটে ভোকবের্ 

কেওয়া হম্বয়ম্বে 

টেকার বেবরজগুবল েমূ্পণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 

অঞ্চল 

ক্রমিধ নমার্ 

কমাে 

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি 

ক্রমিধ নমার্ 

কমাে 

গত 24 

ঘন্টায় িৃজি 

Capital Region 700,882 1,575 649,016 991 

Central New York 551,532 966 515,885 721 

Finger Lakes 710,566 1,434 668,132 1,052 

Long Island 1,658,152 6,564 1,489,236 3,941 

Mid-Hudson 1,320,183 4,358 1,182,972 2,767 

Mohawk Valley 274,178 618 254,863 377 

New York City 5,835,642 17,092 5,238,423 8,188 

North Country 255,000 366 232,790 278 

Southern Tier 364,709 873 339,779 576 

Western New York 774,510 1,828 716,901 1,517 

কেট িযোিী 12,445,354 35,674 11,287,997 20,408 

  

ক োভিড-19 টট ো ভিিরণ সম্পদ্ধ ে ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের আিদ্ধডট কেওেোর জর্য ক োভিড-19 

িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোশদ্ধিোডে উিলব্ধ আদ্ধে। িযো ভসর্ ক েগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

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

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

ডযোশদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আিদ্ধডট  রো হে। NYSIIS এিং CIR-িোওেো ভর্উইে ে কেট স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

কডটোগুভল কফডোদ্ধরল কডটোর কথ্দ্ধ  সোমোর্য আলোেো েোর মদ্ধধয ক দ্ধের প্রশোসভর্  কডোজ এিং 

অর্যোর্য সোমোর্য িোথ্ ে য অন্তিুেি। উিদ্ধরর ভরভলজটটদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে। 
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