
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/17/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

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

ইউকনিাসীম্বের আপম্বডে বেম্বেম্বের্  

  

গি 24 ঘন্টাে 36,475 টে টেকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে  

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেে জুম্ব়ে 18 জম্বর্র মৃিয ে হম্বেম্বে  

    

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

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  

  

"যোরো এখর্ও টে ো কর্র্ ভর্ িোরো ভর্দ্ধজদ্ধের এিং িোদ্ধের ভিেজর্দ্ধের কডল্টো কিভরদ্ধেদ্ধের 

ঝুুঁ ভ দ্ধি কেলদ্ধের্, যো পুদ্ধরো কেশ জদু্ধড় েভড়দ্ধে পড়দ্ধে," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো 

অদ্ধর্  েরূ এভগদ্ধেভে, এই িোইরোদ্ধসর ভিরুদ্ধে আমোদ্ধের লড়োইদ্ধি আমরো কয অগ্রগভি  দ্ধরভে 

িোর কথ্দ্ধ  আিোর ভপেদ্ধর্র ভেদ্ধ  যোওেো সম্ভি র্ে। টে োটে ভর্রোপে,  োয ে র, সহজলিয এিং 

আপর্োর সম্প্রেোেদ্ধ  সুরভিি রোখোর কসরো উপোে। আপভর্ যভে ইভিমদ্ধযযই টে ো র্ো ভর্দ্ধে 

থ্োদ্ধ র্, িোহদ্ধল আজই ভর্র্।"  

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধে িুদ্ধল যরো হদ্ধলো:   

  

·    বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 90,571  

·    কমাে পজজটেভ – 3,567  

·    েিকরা পজজটেভ - 3.94%  

·    7-বেম্বর্র গ়ে েিকরা পজজটেভ - 3.13%  

·    করাগীর হাসপািাম্বল ভবিন - 1,813 (+91)  

·     সেে ভবিন হওো করাগী - 266  

·     ICU-কি ভবিন হওো করাগী - 369 (+7)  

·     ইর্টেউম্বিের্-সহ ICU-কি ভবিন হওো করাগী - 148 (+14)  

·     কমাে ো়ো কপম্বেম্বের্ - 189,360 (+172)  

·     মৃিয ে - 18  

·     কমাে মৃিয ে - 43,277  

·     কমাে প্রম্বোগ করা টেকার কডাজ - 22,968,761  

·     গি 24 ঘন্টাে যিগুবল টেকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 36,475  

·     গি 7 বেম্বর্ যিগুবল টেকার কডাজ প্রম্বোগ করা হম্বেম্বে - 309,169  



 

 

·     18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একো 

কডাজ কপম্বেম্বের্ - 74.8%  

·     18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সম্পূে ন কডাজ 

কপম্বেম্বের্ - 68.3%  

·     18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একো 

কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 77.7%  

·     18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সম্পূে ন কডাজ 

কপম্বেম্বের্ (CDC) - 70.0%  

·     সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একো কডাজ কপম্বেম্বের্ - 62.9%  

·     সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সম্পূে ন কডাজ কপম্বেম্বের্ - 57.0%  

·     সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একো কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 65.4%  

·     সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সম্পূে ন কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 58.5%  

  

িভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পজজটেি েলোেদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 14 

আগে, 2021  

রবিিার, 15 

আগে, 2021  

কসামিার, 16 

আগে, 2021  

Capital 

Region  
4.52%  4.58%  4.55%  

Central New 

York  
4.49%  4.67%  4.76%  

Finger Lakes  4.07%  4.25%  4.20%  

Long Island  3.69%  3.84%  3.90%  

Mid-Hudson  3.25%  3.16%  3.25%  

Mohawk 

Valley  
3.79%  3.77%  3.67%  

New York 

City  
2.60%  2.58%  2.60%  

North 

Country  
3.88%  4.23%  4.18%  

Southern Tier  3.65%  3.72%  3.75%  

Western New 

York  
3.24%  3.30%  3.27%  

কেে িোপী  3.06%  3.09%  3.13%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো িভিটে ভর্উ ইে ে ভসটে িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীিোর পজজটেি 

েলোেদ্ধলর গড় শি রো ভর্দ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 14 

আগে, 2021  

রবিিার, 15 

আগে, 2021  

কসামিার, 16 

আগে, 2021  

Bronx  3.12%  3.08%  3.07%  

Kings  2.57%  2.51%  2.53%  

New York  2.01%  2.02%  2.07%  

Queens  2.74%  2.74%  2.79%  

Richmond  3.71%  3.67%  3.61%  

  

গি  োল ভর্উইে ে কেদ্ধে 3,567 জর্ ভর্উইে েিোসী ক োভিড-19 পরীিোে পজজটেি হদ্ধেদ্ধের্, 

কমোে সংখযো েো ুঁড়োল 2,195,903 জর্। এ টে কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবন্ট  
কমাে 

আক্রান্ত  

র্িযর্ 

আক্রান্ত  

Albany  25,903  56  

Allegany  3,630  3  

Broome  19,322  37  

Cattaraugus  5,902  5  

Cayuga  6,711  39  

Chautauqua  9,216  8  

Chemung  8,008  12  

Chenango  3,713  8  

Clinton  4,953  1  

Columbia  4,219  8  

Cortland  4,101  10  

Delaware  2,562  2  

Dutchess  30,929  63  

Erie  92,424  124  

Essex  1,701  6  

Franklin  2,670  7  

Fulton  4,587  11  

Genesee  5,537  9  

Greene  3,561  8  

Hamilton  335  0  

Herkimer  5,392  4  

Jefferson  6,405  10  

Lewis  2,911  1  

Livingston  4,630  5  

Madison  4,729  7  



 

 

Monroe  71,904  145  

Montgomery  4,428  12  

Nassau  192,939  338  

Niagara  20,613  19  

NYC  990,973  1,522  

Oneida  23,336  40  

Onondaga  40,807  96  

Ontario  7,692  8  

Orange  50,601  95  

Orleans  3,221  4  

Oswego  8,011  17  

Otsego  3,651  14  

Putnam  11,034  31  

Rensselaer  11,888  29  

Rockland  48,452  67  

Saratoga  16,471  34  

Schenectady  13,900  30  

Schoharie  1,814  2  

Schuyler  1,103  2  

Seneca  2,088  2  

St. Lawrence  7,015  21  

Steuben  7,130  7  

Suffolk  209,892  280  

Sullivan  7,040  19  

Tioga  3,981  7  

Tompkins  4,661  5  

Ulster  14,610  38  

Warren  3,977  11  

Washington  3,327  10  

Wayne  6,067  25  

Westchester  134,356  189  

Wyoming  3,655  3  

Yates  1,215  1  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 18 জর্ ভর্উ ইে েিোসীর মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, যোর েদ্ধল কমোে সংখযো 

এদ্ধস েো ুঁভড়দ্ধেদ্ধে 43,277 এ। িসিোদ্ধসর  োউভে অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

িসিোদ্ধসর  োউভে অর্ুযোেী মৃিুয  

কাউবন্ট  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  3  

Cortland  1  

Erie  2  

Kings  2  

Manhattan  1  

Nassau  1  

Rensselaer  1  

Richmond  2  

Suffolk  4  

Washington  1  

  

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

িথ্ম-আসো, িথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেেদ্ধমদ্ধে টে ো কেওেোর জর্য কখোলো 

আদ্ধে। কয স ল িযজি এ টে কেে-পভরেোভলি গণ টে ো রণ ক দ্ধে এ টে অযোপদ্ধেেদ্ধমদ্ধের 

সমেসূভে ভর্য েোরণ  রদ্ধি েোর্ িোরো 'আভম ভ  কযোগয' অযোপ এ িো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বদ্ধর 

কেোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযজিরো অযোপদ্ধেেদ্ধমদ্ধের সমেসূভে ভর্য েোরণ  রোর জর্য, এমর্ 

স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, েোদ্ধম েভস, ডোিোর িো হোসপোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ 

কযখোদ্ধর্ টে ো পোওেো যোে, িো িোদ্ধের  োেো োভে টে োর অযোপদ্ধেেদ্ধমেগুভল সংক্রোন্ত িথ্য 

জোর্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 22,411 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের টে োর িথ্ম কডোজ কপদ্ধেভেদ্ধলর্, এিং 15,641 জর্ 

িোদ্ধের টে োর ভসভরজটে সমূ্পণ ে  দ্ধরভেদ্ধলর্। টে ো কপদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজি  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  

গি 24 ঘণ্টাে 

িৃজি  

Capital 

Region  
706,124  1,088  653,106  758  

Central New 

York  
554,711  601  518,276  459  

Finger Lakes  714,946  949  671,436  735  

Long Island  1,677,944  4,337  1,503,268  3,232  

Mid-Hudson  1,332,384  2,836  1,191,831  2,006  

Mohawk 

Valley  
275,849  350  256,175  291  

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


 

 

New York 

City  
5,913,075  10,878  5,287,110  6,956  

North 

Country  
256,284  256  233,658  238  

Southern Tier  366,814  366  341,354  272  

Western New 

York  
778,806  750  720,380  694  

কেে িযোপী  12,576,937  22,411  11,376,594  15,641  

  

  

ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্র্যো োর ডযোশদ্ধিোদ্ধডের মোযযদ্ধম ক োভিড-19 টে ো ভিিরণ সম্পদ্ধ ে 

ভর্উইে েিোসীরো আপদ্ধডে কপদ্ধি পোদ্ধরর্। টে ো ক েগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধযয ক োভিড-19 টে ো 

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

সংক্রোন্ত হোলর্োগোে কেখোদ্ধর্োর জর্য টে ো রদ্ধণর িথ্য ডযোশদ্ধিোদ্ধডে িভিভের্ আপদ্ধডে  রো হে। 

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

সোমোর্য আলোেো যোর মদ্ধযয কেডোদ্ধরলিোদ্ধি কেওেো কডোজ এিং অর্যোর্য সোমোর্য পোথ্ ে য 

অন্তিুেি। উপদ্ধরর ভরভলজটেদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  
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