
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/21/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

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

ইউকনিাসীম্বের আপম্বডে বেম্বেম্বের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 54,431টে টেকার কডাজ প্রোর্ 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।  

  

"কডলেো িযোভরদ্ধেন্ট এ টে গুরুির হুমভ  হওেো অিযোহি করদ্ধেদ্ধে, এিং আমরো জোভর্ কে আমরো 

েভে এদ্ধ  র্োগোদ্ধলর িোইদ্ধর চদ্ধল কেদ্ধি কেই িোহদ্ধল ক োভিদ্ধডর  ী  রোর ক্ষমিো আদ্ধে," গভর্ নর 

কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরো এই িোইরোদ্ধসর ভিরুদ্ধে কে অগ্রগভি  দ্ধরভে িো ঝুুঁ ভ দ্ধি কেলদ্ধি পোভর 

র্ো। আমোদ্ধের সম্মুেসোভরর  মীরো সোধোরণ ভর্উ ইে েিোসীরো আমোদ্ধের আজদ্ধ র অিস্থোদ্ধর্ ভর্দ্ধে 

আসদ্ধি গিীর িযোগ স্বী োর  দ্ধরদ্ধের্ ঐ  োজদ্ধ  সম্মোভর্ি  রোর কসরো উপোে হল টে ো কর্ওেো। 

আপর্োর েভে টে ো কর্ওেো িোভ  িোহদ্ধল, আমোদ্ধের কেে জদু্ধড় থ্ো ো অদ্ধর্  সোইদ্ধের এ টেদ্ধি 

ভগদ্ধে েি দ্রিু সম্ভি টে ো কর্ওেোর জর্য অর্ুদ্ধরোধ  রভে।"  

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া হম্বেম্বে - 169,716  

• কমাে পজজটেভ - 4,990  

• পজজটেম্বভর েিকরা হার - 2.94%  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গ়ে েিকরা হার - 3.12%  

• হাসপািাম্বল ভবিন হওো করাগী - 1,978 (+44)  

• র্িযর্ ভবিন হওো করাগী - 298  

• ICU-কি ভবিন করাগী - 407 (+6)  

• ICU-কি ইর্টেউম্বিের্সহ করাগী - 184 (+9)  

• কমাে বডসচাজন - 190,381 (+261)  

• মৃিয ে - 18  

• কমাে মৃিয ে  - 43,355  

• কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 23,187,384  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রোর্ করা টেকার কডাম্বজর কমাে সংখ্ো - 54,431  



 

 

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

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে কডাজ কপম্বেম্বের্ - 75.5%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

কডাজ কপম্বেম্বের্ - 68.8%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 78.3%  

• 18 িের িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC)  - 70.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ কপম্বেম্বের্ - 63.5%  

সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি কডাজ কপম্বেম্বের্ - 57.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 65.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি কডাজ কপম্বেম্বের্ (CDC) - 58.9%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পজজটেি েলোেদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর েো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
িুধিার, 18 

আগে, 2021  

িৃহস্পবিিার, 19 

আগে, 2021  

শুক্রিার, 20 

আগে 2021  

Capital Region  4.70%  4.39%  4.33%  

Central New 

York  4.67%  4.30%  4.46%  

Finger Lakes  4.07%  3.96%  4.00%  

Long Island  3.96%  4.07%  4.06%  

Mid-Hudson  3.36%  3.37%  3.40%  

Mohawk 

Valley  3.35%  3.47%  3.46%  

New York City  2.59%  2.57%  2.55%  

North Country  4.46%  4.38%  4.08%  

Southern Tier  3.86%  3.34%  3.17%  

Western New 

York  3.28%  3.27%  3.36%  

কেে িোপী  3.15%  3.13%  3.12%  

  

গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রভিটে ভর্উ ইে ে ভসটে িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধর্র পরীক্ষোর পজজটেি 

েলোেদ্ধলর গড় শি রো ভর্দ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

িুধিার, 18 

আগে, 2021  

িৃহস্পবিিার, 19 

আগে, 2021  

শুক্রিার, 20 

আগে 2021  

Bronx  2.91%  2.86%  2.86%  

Kings  2.67%  2.69%  2.62%  

New York  2.04%  2.01%  2.02%  

Queens  2.71%  2.68%  2.69%  

Richmond  3.41%  3.39%  3.19%  

  

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধে 4,990 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীক্ষোে পজজটেি েলোেল 

কপদ্ধেদ্ধের্, েো কমোে আক্রোদ্ধের সংেযোদ্ধ  2,215,600 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টে কিৌগভল  

ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  কমাে আক্রান্ত  র্িযর্ আক্রান্ত  

Albany  26,171  82  

Allegany  3,641  2  

Broome  19,480  43  

Cattaraugus  5,957  15  

Cayuga  6,846  36  

Chautauqua  9,307  25  

Chemung  8,068  19  

Chenango  3,767  16  

Clinton  4,970  3  

Columbia  4,261  9  

Cortland  4,167  18  

Delaware  2,599  9  

Dutchess  31,254  97  

Erie  93,015  187  

Essex  1,733  3  

Franklin  2,738  15  

Fulton  4,638  18  

Genesee  5,576  11  

Greene  3,588  12  

Hamilton  346  3  

Herkimer  5,447  21  

Jefferson  6,461  11  

Lewis  2,926  5  



 

 

Livingston  4,676  16  

Madison  4,785  26  

Monroe  72,551  175  

Montgomery  4,500  17  

Nassau  194,686  451  

Niagara  20,717  23  

NYC  999,566  2,084  

Oneida  23,512  44  

Onondaga  41,256  137  

Ontario  7,748  18  

Orange  51,064  122  

Orleans  3,249  9  

Oswego  8,112  33  

Otsego  3,706  13  

Putnam  11,134  29  

Rensselaer  12,039  48  

Rockland  48,673  60  

Saratoga  16,703  61  

Schenectady  14,083  40  

Schoharie  1,827  4  

Schuyler  1,123  6  

Seneca  2,111  6  

St. Lawrence  7,136  27  

Steuben  7,209  25  

Suffolk  211,975  472  

Sullivan  7,130  20  

Tioga  4,009  6  

Tompkins  4,763  25  

Ulster  14,853  64  

Warren  4,062  16  

Washington  3,365  9  

Wayne  6,134  11  

Westchester  135,295  230  

Wyoming  3,669  2  

Yates  1,223  1  

  



 

 

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ 18 জর্ ভর্উ ইে েিোসী মোরো কগদ্ধের্, েো কমোে মৃিুযর সংেযোদ্ধ  

43,355 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কেেোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী মৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Chautauqua  1  

Erie  2  

Greene  1  

Kings  4  

Nassau  2  

Manhattan  1  

Niagara  1  

Orange  1  

Queens  2  

Saratoga  1  

Suffolk  1  

Westchester  1  

  

ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স ল িযোপ  টে ো রণ স্থোর্গুভল এের্ কেোগয ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য 

প্রথ্ম-আসো, প্রথ্ম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভির্ো-অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্ট টে ো কেওেোর জর্য কেোলো আদ্ধে। কে 

স ল িযজি এ টে কেে-পভরচোভলি গণ টে ো রণ ক দ্ধে এ টে অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভচ 

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

র্ম্বদ্ধর কেোর্  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরর্। িযজিরো অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভচ ভর্ধ েোরণ  রোর জর্য, 

এমর্ স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, েোদ্ধম েভস, ডোিোর িো হোসপোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কেোগোদ্ধেোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ 

কেেোদ্ধর্ টে ো পোওেো েোে, িো িোদ্ধের  োেো োভে টে োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভল সংক্রোে িথ্য 

জোর্দ্ধি vaccines.gov কেেদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 34,616 জর্ ভর্উইে েিোসী িোদ্ধের টে োর প্রথ্ম কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 21,940 জর্ 

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

অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেেোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

 

 

 

 

 

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


 

 

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

কেওো হম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

কমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃজি  

ক্রমিধ নমার্  

কমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃজি  

Capital 

Region  
712,053  1,498  656,724  889  

Central New 

York  
558,190  827  520,567  596  

Finger Lakes  720,487  1,247  675,123  872  

Long Island  1,699,921  5,267  1,517,817  3,608  

Mid-Hudson  1,347,502  3,562  1,201,437  2,253  

Mohawk 

Valley  
277,921  515  257,547  330  

New York 

City  
5,988,851  19,100  5,333,324  11,537  

North 

Country  
257,867  454  234,842  294  

Southern Tier  369,512  707  343,085  427  

Western New 

York  
784,028  1,439  724,621  1,134  

কেে িযোপী  12,716,332  34,616  11,465,087  21,940  

  

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

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

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

সংক্রোে হোলর্োগোে কেেোদ্ধর্োর জর্য টে ো রদ্ধণর িথ্য ডযোশদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভের্ আপদ্ধডে  রো হে। 

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

সোমোর্য আলোেো েোর মদ্ধধয কেডোদ্ধরলিোদ্ধি কেওেো কডোজ এিং অর্যোর্য সোমোর্য পোথ্ ে য অেিুেি। 

উপদ্ধরর ভরভলজটেদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুি আদ্ধে।  
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