
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 
 

 

ককাবভড-19 মহামাবরর সমম্বে কেম্বের অগ্রগবির বিষম্বে গভর্ নর কুওম্বমা বর্উ 

ইউকনিাসীম্বের আপম্বডে বেম্বেম্বের্  

  

 গি 24 ঘণ্টাে 32,309 কডাজ টেকা কেওো হম্বেম্বে  

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেে িোপী 11 জম্বর্র মৃিযে  হম্বেম্বে  

    

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

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  

  

"আমরো সমগ্র কেেজুদ্ধড় প্রভিভের্ ক োভিড-19 এর ভিরুদ্ধে লড়োই  রো চোভলদ্ধে যোচ্ছি, ভ ন্তু, 

আমোদ্ধের সোফদ্ধলযর চোভি োঠি হল ঠে ো রণ এিং আরও কিভি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের িোদ্ধের ঠে ো 

ভর্দ্ধি হদ্ধি," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো ভর্উ ইে ে কেেজুদ্ধড় সুভিধোজর্  সোইদ্ধে 

ঠে ো রণ সোইে পভরচোলর্ো  দ্ধরভে, এিং িোভসন্দোরো িোদ্ধের ঠে ো কর্ওেোর জর্য অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট 

 রদ্ধি পোদ্ধরর্ অথ্িো সরোসভর চদ্ধল কযদ্ধি পোদ্ধরর্। যোরো ঠে ো কর্ওেোর জর্য কযোগয এিং এখদ্ধর্ো 

িোদ্ধের ঠে ো কর্র্ ভর্ িোদ্ধের এখর্ই ঠে ো কর্ওেোর জর্য আভম আহ্বোর্ জোর্োচ্ছি - এঠে এ ঠে 

ভর্রোপে পেদ্ধেপ যো আমরো সিোই আমোদ্ধের পভরিোর, িনু্ধ-িোন্ধি এিং সি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধ  

সুরভেি রোখোর জর্য ভর্দ্ধি পোভর।" 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধেদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

• বরম্বপােনকৃি কেম্বের ফলাফল - 99,005  

• কমাে আক্রান্ত - 3,575  

• আক্রাম্বন্তর েিাাংে - 3.61%  

• 7-বেম্বর্র গড় আক্রাম্বন্তর েিাাংে - 3.09%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন - 1,722 (+72)  

• সেে ভবিন হওো করাগী - 217  

• ICU-কি ভবিন করাগী - 362 (+7)  

• ইর্টেউম্বিের্সহ ICU-কি ভবিনর সাংখ্ো - 134 (-4)  

• কমাে োড়া কপম্বেম্বের্ - 1,89,188 (+162)  

• মৃিযে - 11  

• কমাে মৃিযে - 43,259  

• কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 2,29,32,286  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রোর্ করা টেকার কডাম্বজর কমাে সাংখ্ো - 32,309  



 

 

• গি 7 বেম্বর্ প্রোর্ করা কমাে টেকার কডাজ - 3,09,258  

• অন্তি এক কডাজ টেকা প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

েিাাংে - 74.7%  

• সম্পূে ন কডাজ টেকা প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 68.2%  

• অন্তি এক কডাজ টেকা (CDC) প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 77.6%  

• সম্পূে ন কডাজ টেকা (CDC) প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

েিাাংে - 69.9%  

• অন্তি এক কডাজ টেকা প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 62.7%  

• সম্পূে ন কডাজ টেকা প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 56.9%  

• অন্তি এক কডাজ টেকা (CDC) প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 65.2%  

• সম্পূে ন কডাজ টেকা প্রাপ্ত (CDC) সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে - 58.4%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পচ্ছজঠেি ফলোফদ্ধলর িিোংদ্ধির হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 13 

আগে, 2021  

েবর্িার, 14 

আগে, 2021  

রবিিার, 15 

আগে, 2021  

Capital Region  4.47%  4.52%  4.58%  

Central New York  4.34%  4.49%  4.67%  

Finger Lakes  4.13%  4.07%  4.25%  

Long Island  3.69%  3.69%  3.84%  

Mid-Hudson  3.18%  3.25%  3.16%  

Mohawk Valley  3.97%  3.79%  3.77%  

New York City  2.64%  2.60%  2.58%  

North Country  3.80%  3.88%  4.23%  

Southern Tier  3.82%  3.65%  3.72%  

Western New York  3.22%  3.24%  3.30%  

কেে িোপী  3.09%  3.06%  3.09%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রভিঠে ভর্উ ইে ে ভসঠে িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীেোর পচ্ছজঠেি 

ফলোফদ্ধলর গড় িি রো ভর্দ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

শুক্রিার, 13 

আগে, 2021  

েবর্িার, 14 

আগে, 2021  

রবিিার, 15 

আগে, 2021  

Bronx  3.04%  3.12%  3.08%  

Kings  2.60%  2.57%  2.51%  

New York  2.10%  2.01%  2.02%  

Queens  2.75%  2.74%  2.74%  

Richmond  3.72%  3.71%  3.67%  



 

 

গি োল ভর্উ ইে ে কেদ্ধে ক োভিড-19 এ 3,575 জর্ ভর্উ ইে েিোসী আক্রোন্ত হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল 

কমোে সংখযো এদ্ধস েোাঁভড়দ্ধেদ্ধে 21,92,336-কি। এ ঠে কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  কমাে আক্রান্ত  র্িযর্ আক্রান্ত  

Albany  25,847  39  

Allegany  3,627  5  

Broome  19,285  31  

Cattaraugus  5,897  4  

Cayuga  6,672  26  

Chautauqua  9,208  10  

Chemung  7,996  9  

Chenango  3,705  11  

Clinton  4,952  4  

Columbia  4,211  7  

Cortland  4,091  12  

Delaware  2,560  7  

Dutchess  30,866  60  

Erie  92,300  96  

Essex  1,695  10  

Franklin  2,663  10  

Fulton  4,576  5  

Genesee  5,528  8  

Greene  3,553  6  

Hamilton  335  0  

Herkimer  5,388  6  

Jefferson  6,395  13  

Lewis  2,910  4  

Livingston  4,625  8  

Madison  4,722  7  

Monroe  71,759  142  

Montgomery  4,416  7  

Nassau  192,601  347  

Niagara  20,594  19  

NYC  989,451  1,506  

Oneida  23,296  29  

Onondaga  40,711  90  

Ontario  7,684  22  

Orange  50,506  70  

Orleans  3,217  4  

Oswego  7,994  17  

Otsego  3,637  5  



 

 

Putnam  11,003  10  

Rensselaer  11,859  31  

Rockland  48,385  30  

Saratoga  16,437  29  

Schenectady  13,870  44  

Schoharie  1,812  3  

Schuyler  1,101  1  

Seneca  2,086  2  

St. Lawrence  6,994  30  

Steuben  7,123  15  

Suffolk  209,612  476  

Sullivan  7,021  20  

Tioga  3,974  6  

Tompkins  4,656  12  

Ulster  14,572  20  

Warren  3,966  14  

Washington  3,317  5  

Wayne  6,042  19  

Westchester  134,167  146  

Wyoming  3,652  1  

Yates  1,214  5  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 11 জদ্ধর্র মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোে মৃিুয সংখযো এদ্ধস েোাঁভড়দ্ধেদ্ধে 

43,259 জদ্ধর্। িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Chemung  1  

Erie  1  

Kings  1  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  3  

Westchester  1  

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স ল িযোপ  ঠে ো রণ স্থোর্গুভল এখর্ কযোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য 

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্ট ঠে ো কেওেোর জর্য কখোলো আদ্ধে। কয 

স ল িযচ্ছি এ ঠে কেে-পভরচোভলি িযোপ  ঠে ো রণ স্থোদ্ধর্ এ ঠে অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভচ 

ভর্ধ েোরণ  রদ্ধি চোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম ভ  কযোগয অযোপ) এ িো 1-833-NYS-4-VAX 

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


 

 

র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযচ্ছিরো অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভলর সমেসূভচ ভর্ধ েোরণ  রোর 

জর্য িোদ্ধের স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোম েোভস, ডোিোর িো হোসপোিোল কযখোদ্ধর্ ঠে ো উপলিয 

কসখোদ্ধর্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ অথ্িো িোদ্ধের  োেো োভে ঠে োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট সংক্রোন্ত 

িথ্য কপদ্ধি vaccines.gov এ কযদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 19,773 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের প্রথ্ম িযো ভসর্ কডোজ কপদ্ধেদ্ধে এিং 13,394 জর্ 

িোদ্ধের িযো ভসর্ ভসভরজ সম্পন্ন  দ্ধরদ্ধে। ঠে ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেক্তি  

অঞ্চল  
ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  
গি 24 ঘণ্টাে িৃক্তি  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  
গি 24 ঘণ্টাে িৃক্তি  

Capital Region  705,036  632  652,348  385  

Central New York  554,110  388  517,817  252  

Finger Lakes  713,997  649  670,701  445  

Long Island  1,673,607  2,672  1,500,036  2,236  

Mid-Hudson  1,329,548  1,887  1,189,825  1,359  

Mohawk Valley  275,499  218  255,884  143  

New York City  5,902,197  12,042  5,280,154  7,743  

North Country  256,028  135  233,420  74  

Southern Tier  366,448  332  341,082  209  

Western New 
York  

778,056  818  719,686  548  

কেে িযোপী  12,554,526  19,773  11,360,953  13,394  

  

ক োভিড-19 ঠে ো ভিিরণ সম্পদ্ধ ে ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের আপদ্ধডে কেওেোর জর্য ক োভিড-19 

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

ঠে ো সংক্রোন্ত সমস্ত ভরদ্ধপোেে ভর্উইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি হদ্ধি; কেদ্ধের ঠে ো রণ 

সংক্রোন্ত হোলর্োগোে কেখোদ্ধর্োর জর্য ঠে ো রদ্ধণর িথ্য ডযোিদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আপদ্ধডে  রো হে। 

NYSIIS এিং CIR-পোওেো ভর্উইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর কডেোগুভল কফডোদ্ধরল কডেোর কথ্দ্ধ  

সোমোর্য আলোেো যোর মদ্ধধয কফডোদ্ধরলিোদ্ধি কেওেো কডোজ এিং অর্যোর্য সোমোর্য পোথ্ ে য 

অন্তিুেি। উপদ্ধরর ভরভলজঠেদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  

  
###  
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