
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/18/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

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

ইউকনিাসীম্বের আপম্বডে বেম্বেম্বের্  

  

বর্উ ইেকন কেম্বে সাম্প্রবিক আক্রাম্বের 95% কডলো ভোবরম্বেম্বের সাম্বে সংযুক্ত  

  

কেেিোপী 23 বমবলেম্বর্র কিবে টেকা কেওো হম্বেম্বে --    

 গি 24 ঘণ্টাে 52,233 কডাজ টেকা কেওো হম্বেম্বে  

  

গিকাল ককাবভড-19 এর কারম্বে কেেিোপী 20 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।  

  

অর্লোইর্ কলোিোল ইভর্ভিদ্ধেটেি অর্ কিেোভরিং এভিেোর্ ইর্ফর লুদ্ধেঞ্জো কডেো (global initiative on 

sharing avian influenza data, GISAID) কি থ্ো ো িথ্য অর্ুসোদ্ধর, 1 আগে কথ্দ্ধ  14, আগে 

2021 এর মদ্ধযয সিংগৃহীি সযোম্পদ্ধলর ভিভিদ্ধি ভর্উ ইে ে কেদ্ধে সোম্প্রভি  আক্রোদ্ধের 95% 

কডলেো িযোভরদ্ধেদ্ধের সোদ্ধথ্ সিংযুক্ত।   

  

"ভর্উ ইে েিোসীরো িোদ্ধের  ভমউভর্টেদ্ধি ক োভিড এর সিংক্রমণ কে োদ্ধি ভর্রলস িোদ্ধি কেষ্টো 

 দ্ধরদ্ধে এিিং আমোদ্ধের কেেদ্ধর্  েম রোখোর উেোে কর্ই," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টে োটে 

িোরিোর িোইরোদ্ধসর ভিরুদ্ধে সক্রক্রে ভহসোদ্ধি প্রমোভণি হদ্ধেদ্ধে এিিং কডলেো িযোভরদ্ধেদ্ধের েলমোর্ 

ভিস্তোদ্ধরর কপ্রভিদ্ধি, আেভর্ যভে টে ো র্ো ভর্দ্ধে থ্োদ্ধ র্ িোহদ্ধল টে ো কর্ওেো অভি গুরুত্বেূণ ে। 

এটে ভির্োমূলয, এটে উেলিয এিিং এটে  োয ে র।"  

  

আজদ্ধ র িথ্য সিংদ্ধিদ্ধে ভর্দ্ধে িুদ্ধল যরো হদ্ধলো:   

  

·     বরম্বপােনকৃি কেম্বের ফলাফল - 156,128  

·     কমাে আক্রাে - 4,737  

·     আক্রাম্বের েিাংে - 3.03%  

·     7-বেম্বর্র গড় আক্রাম্বের েিাংে - 3.16%  

·    করাগীর হাসপািাম্বল ভবিন - 1,888 (+75)  

·     সেে ভবিন হওো করাগী - 322  

·     ICU-কি ভবিন করাগী - 381 (+12)  

·     ইর্টেউম্বিের্-সহ ICU-কি ভবিন হওো করাগী - 157 (+9)  



 

 

·     কমাে োড়া কপম্বেম্বের্ - 189,602 (+242)  

·     মৃিয ে - 20  

·     কমাে মৃিয ে - 43,299  

·     কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 23,020,994  

·     গি 24 ঘণ্টাে প্রোর্ করা টেকার কডাম্বজর কমাে সংখ্ো - 52,233  

·     গি 7 বেম্বর্ প্রোর্ করা কমাে টেকার কডাজ - 318,446  

·     অেি এক কডাজ টেকা প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

েিাংে - 74.9% 
·     সম্পূে ন কডাজ টেকা প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে - 68.4%  

·     অেি এক কডাজ টেকা (CDC) প্রাপ্ত 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের েিাংে - 77.8%  

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

েিাংে - 70.1%  

·     অেি এক কডাজ টেকা প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে - 63.0%  

·     সম্পূে ন কডাজ টেকা প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে - 57.1%  

·     অেি এক কডাজ টেকা (CDC) প্রাপ্ত সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে - 65.5%  

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

  

প্রভিটে এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ েক্রজটেি ফলোফদ্ধলর িিোিংদ্ধির হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধেোেে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:    

  

অঞ্চল  
রবিিার, 15 

আগে, 2021  

কসামিার, 16 

আগে, 2021  

মঙ্গলিার, 17 

আগে, 2021  

Capital 
Region  

4.58%  4.55%  4.61%  

Central New 
York  

4.67%  4.76%  4.71%  

Finger Lakes  4.25%  4.20%  4.14%  

Long Island  3.84%  3.90%  3.94%  

Mid-Hudson  3.16%  3.25%  3.25%  

Mohawk 
Valley  

3.77%  3.67%  3.48%  

New York City  2.58%  2.60%  2.62%  

North Country  4.23%  4.18%  4.40%  

Southern Tier  3.72%  3.75%  3.91%  

Western New 
York  

3.30%  3.27%  3.37%  

কেে িোপী  3.09%  3.13%  3.16%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধেোেে  রো প্রভিটে ভর্উ ইে ে ভসটে িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র েরীিোর েক্রজটেি 

ফলোফদ্ধলর গড় িি রো ভর্দ্ধে কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  



 

 

  

NYC এর িম্বরা  
রবিিার, 15 

আগে, 2021  

কসামিার, 16 

আগে, 2021  

মঙ্গলিার, 17 

আগে, 2021  

Bronx  3.08%  3.07%  2.98%  

Kings  2.51%  2.53%  2.67%  

New York  2.02%  2.07%  2.08%  

Queens  2.74%  2.79%  2.74%  

Richmond  3.67%  3.61%  3.46%  

  

গি োল ভর্উ ইে ে কেদ্ধে ক োভিড-19 এ 4,737 জর্ ভর্উ ইে েিোসী আক্রোে হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল 

কমোে সিংখযো এদ্ধস েো াঁভড়দ্ধেদ্ধে 21,92,336-কি। এ টে কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূে:  

   

কাউবে  কমাে আক্রাে  র্িযর্ আক্রাে  

Albany  25,965  62  

Allegany  3,633  3  

Broome  19,365  43  

Cattaraugus  5,912  10  

Cayuga  6,745  34  

Chautauqua  9,239  23  

Chemung  8,023  15  

Chenango  3,726  13  

Clinton  4,955  2  

Columbia  4,231  12  

Cortland  4,118  17  

Delaware  2,569  7  

Dutchess  31,001  72  

Erie  92,555  131  

Essex  1,706  5  

Franklin  2,687  17  

Fulton  4,595  8  

Genesee  5,550  13  

Greene  3,564  3  

Hamilton  338  3  

Herkimer  5,399  7  

Jefferson  6,421  16  

Lewis  2,916  5  

Livingston  4,635  5  

Madison  4,741  12  

Monroe  72,039  135  

Montgomery  4,442  14  

Nassau  193,324  385  

Niagara  20,641  28  



 

 

NYC  993,052  2,079  

Oneida  23,380  44  

Onondaga  40,912  105  

Ontario  7,711  19  

Orange  50,725  124  

Orleans  3,225  4  

Oswego  8,033  22  

Otsego  3,664  13  

Putnam  11,055  21  

Rensselaer  11,926  38  

Rockland  48,497  45  

Saratoga  16,516  45  

Schenectady  13,943  43  

Schoharie  1,816  2  

Schuyler  1,105  2  

Seneca  2,096  8  

St. Lawrence  7,053  38  

Steuben  7,149  19  

Suffolk  210,420  528  

Sullivan  7,064  24  

Tioga  3,990  9  

Tompkins  4,697  36  

Ulster  14,683  73  

Warren  4,010  33  

Washington  3,342  15  

Wayne  6,075  8  

Westchester  134,590  234  

Wyoming  3,660  5  

Yates  1,216  1  

  

গি োল ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 20 জদ্ধর্র মৃিুয হদ্ধেদ্ধে, যোর ফদ্ধল কমোে মৃদ্ধির সিংখযো এদ্ধস েো াঁভড়দ্ধেদ্ধে 

43,299 জদ্ধর্। িসিোদ্ধসর  োউভে অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

িসিাম্বসর কাউবে অর্ুযােী মৃিয ে  

কাউবে  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  1  

Dutchess  2  

Kings  1  

Manhattan  2  

Nassau  1  

Orange  1  

Queens  2  



 

 

Richmond  1  

Rockland  1  

Schenectady  1  

Suffolk  4  

Tompkins  1  

Ulster  1  

Warren  1  

  

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

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-েোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোেদ্ধেেদ্ধমদ্ধে টে ো কেওেোর জর্য কখোলো 

আদ্ধে। কয স ল িযক্রক্ত এ টে কেে-েভরেোভলি িযোে  টে ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টে 

অযোেদ্ধেেদ্ধমদ্ধের সমেসূভে ভর্য েোরণ  রদ্ধি েোর্ িোরো Am I Eligible App (আভম ভ  কযোগয 

অযোে) এ িো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বদ্ধর কফোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি েোদ্ধরর্।   িযক্রক্তরো 

অযোেদ্ধেেদ্ধমদ্ধের সমেসূভে ভর্য েোরণ  রোর জর্য, এমর্ স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোদ্ধম েভস, ডোক্তোর 

িো হোসেোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি েোদ্ধরর্ কযখোদ্ধর্ টে ো েোওেো যোে, িো িোদ্ধের 

 োেো োভে টে োর অযোেদ্ধেেদ্ধমেগুভল সিংক্রোে িথ্য জোর্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি েোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 32,651 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের টে োর প্রথ্ম কডোজ কেদ্ধেদ্ধের্, এিিং 21,955 জর্ 

িোদ্ধের টে োর ভসভরজ সমূ্পণ ে  দ্ধরদ্ধের্। টে ো কেদ্ধেদ্ধের্ এমর্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের অঞ্চল 

অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধে কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  

যাম্বের অেি একটে ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেক্তক্ত  

অঞ্চল  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃক্তি  

ক্রমির্ নমার্ 

কমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃক্তি  

Capital 
Region  

707,520  1,396  654,052  946  

Central New 
York  

555,433  722  518,841  565  

Finger Lakes  716,245  1,299  672,373  937  

Long Island  1,683,825  5,881  1,506,954  3,686  

Mid-Hudson  1,336,655  4,271  1,194,636  2,805  

Mohawk 
Valley  

276,348  499  256,529  354  

New York City  5,929,544  16,469  5,298,056  10,946  

North Country  256,580  296  233,937  279  

Southern Tier  367,340  526  341,706  352  

Western New 
York  

780,098  1,292  721,465  1,085  

কেে িযোেী  12,609,588  32,651  11,398,549  21,955  

  

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


 

 

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

ভর্উইে েিোসীরো আেদ্ধডে কেদ্ধি েোদ্ধরর্। টে ো ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধযয ক োভিড-19 

টে ো সিংক্রোে সমস্ত ভরদ্ধেোেে ভর্উইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোগদ্ধ  জোর্োদ্ধি হদ্ধি; কেদ্ধের টে ো রণ 

সিংক্রোে হোলর্োগোে কেখোদ্ধর্োর জর্য টে ো রদ্ধণর িথ্য ডযোিদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আেদ্ধডে  রো হে। 

NYSIIS এিিং CIR-েোওেো ভর্উইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর কডেোগুভল কফডোদ্ধরল কডেোর কথ্দ্ধ  

সোমোর্য আলোেো যোর মদ্ধযয কফডোদ্ধরলিোদ্ধি কেওেো কডোজ এিিং অর্যোর্য সোমোর্য েোথ্ ে য 

অেিুেক্ত। উেদ্ধরর ভরভলজটেদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুক্ত আদ্ধে।  
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