
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/22/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

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

ইউকনিাসীম্বের আপম্বডে বেম্বেম্বের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 45,609 টেকার কডাজ প্রোর্ করা হম্বেম্বে  

  

21 ককাবভড-19 Deaths কেে িোপী Yesterday  

    

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

অযোন্ড্ররু এম.  ুওদ্ধমো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িথ্য ভেদ্ধেদ্ধের্।  

  

"ক োভিড-19 এখদ্ধর্ো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধের জর্য এ টে গুরুির ঝুুঁ ভ  হদ্ধে রদ্ধেদ্ধে, এিং কডল্টো 

কিভরদ্ধেন্ট েড়োদ্ধর্োর ফদ্ধল, সোফদ্ধলযর চোভি োটি হল আমোদ্ধের পদ্ধে যিেো সম্ভি িি সংখয  

মোর্ুষদ্ধের টে ো কেওেো," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "লেয লেয ভর্উ ইে েিোসী টে ো 

ভর্দ্ধেদ্ধের্, রোজয জদু্ধড় সোইে কখোলো আদ্ধে এিং শেটে ভির্োমূদ্ধলয উপলব্ধ এিং  োয ে র। যোরো 

কযোগয এিং এখদ্ধর্ো টে ো কর্র্ভর্ িোদ্ধের সিোইদ্ধ  আভম অর্ুদ্ধরোধ  রভে িোর কযর্ আর কেভর র্ো 

 দ্ধর িো ভর্দ্ধে কর্র্।" 

  

আজদ্ধ র িথ্য সংদ্ধেদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধল ধরো হদ্ধলো:   

  

• ভরদ্ধপোেে  রো পরীেোর ফলোফল - 144,065  

• কমাে আক্রান্ত - 4 340  

• ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 3.01%  

• 7-Day Average আক্রোদ্ধের শিোংশ - 3.14%  

• হাসপািাম্বল করাগী ভবিন হম্বেম্বে - 1.953 (-25)  

• র্িুর্ ভবিন হওো করাগী - 275  

• ICU-কি থাকা করাগী - 404 (-3)  

• ICU-কি থাকা ইর্টেউম্বিের্ সহ করাগী - 185 (+1)  

• কমাে োড়া কপম্বেম্বের্ - 190,656 (+275)  

• মৃিয ে - 21  

• কমাে মৃিয ে - 43,376  

• কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 23,232,993  

• গি 24 ঘণ্টাে কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 45,609  

• গি 7 বেম্বর্ কমাে প্রোর্ করা টেকার কডাজ - 333,016  



 

 

• 18 িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা অন্তি একটে টেকার কডাজ 

কপম্বেম্বের্ - 75.6%  

• 18 িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টেকার বসবরজ সম্পযর্ ন কম্বরম্বের্ - 

68.9%  

• 18 িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা অন্তি একটে টেকার কডাজ 

কপম্বেম্বের্ (CDC) - 78.4%  

• 18 িা িার কিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টেকার বসবরজ সম্পযর্ ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 70.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা অন্তি একটে টেকার কডাজ কপম্বেম্বের্ - 

63.7%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পযর্ ন কম্বরম্বের্ - 57.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা অন্তি একটে টেকার কডাজ কপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 66.1%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পযর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

59.0%  

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধর্ পজজটেি ফলোফদ্ধলর শিোংদ্ধশর হোর যো গি ভির্ ভেদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো 

হদ্ধেদ্ধে িো হল:  

  

অঞ্চল  
িৃহস্পবিিার, 19 

আগে, 2021  

শুক্রিার, আগে 

20, 2021  

েবর্িার, আগে 

21, 2021  

রোজধোর্ী অঞ্চল  4,39%  4,33%  4,24%  

Central New 

York  
4.30%  4.46%  4.55%  

Finger Lakes  3.96%  4.00%  4.07%  

Long Island  4.07%  4.06%  4.05%  

Mid-Hudson  3.37%  3.40%  3.36%  

Mohawk 

Valley  
3.47%  3.46%  3.39%  

New York City  2.57%  2.55%  2.55%  

North Country  4.38%  4.08%  4.23%  

Southern Tier  3.34%  3.17%  3.26%  

Western New 

York  
3.27%  3.36%  3.47%  

কেে িোপী  3.13%  3.12%  3.14%  

  

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

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো ভর্দ্ধচ কেওেো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

িৃহস্পবিিার, 19 

আগে, 2021  

শুক্রিার, আগে 

20, 2021  

েবর্িার, আগে 

21, 2021  

Bronx  2.86%  2.86%  2.84%  

Kings  2.69%  2.62%  2.58%  

New York  2.01%  2.02%  2.09%  

Queens  2.68%  2.69%  2.65%  

Richmond  3.39%  3.19%  3.09%  

  

গি োল, 4,340 ভর্উ ইে েিোসী ভর্উ ইে ে কেদ্ধে ক োভিড-19 এর জর্য ইভিিোচ  ফল লোি 

 দ্ধরদ্ধের্, যোর ফদ্ধল কমোে সংখযো হদ্ধেদ্ধে 2,219,940। এ টে কিৌগভল  ভিদ্ধেষণ ভর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  কমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  

Albany  26,231  60  

Allegany  3,647  6  

Broome  19,523  43  

Cattaraugus  5,973  16  

Cayuga  6,883  37  

Chautauqua  9,333  26  

Chemung  8,084  16  

Chenango  3,777  10  

Clinton  4,979  9  

Columbia  4,269  8  

Cortland  4,196  29  

Delaware  2,603  4  

Dutchess  31,340  86  

Erie  93,163  148  

Essex  1,737  4  

Franklin  2,756  18  

Fulton  4,651  13  

Genesee  5,585  9  

Greene  3,598  10  

Hamilton  350  4  

Herkimer  5,457  10  

Jefferson  6,473  12  

Lewis  2,929  3  

Livingston  4,694  18  

Madison  4,798  13  



 

 

Monroe  72,715  164  

Montgomery  4,511  11  

Nassau  195,039  353  

Niagara  20,753  36  

NYC  1,001,408  1,842  

Oneida  23,548  36  

Onondaga  41,364  108  

Ontario  7,768  20  

Orange  51,184  120  

Orleans  3,254  5  

Oswego  8,143  31  

Otsego  3,718  12  

Putnam  11,162  28  

Rensselaer  12,067  28  

Rockland  48,734  61  

Saratoga  16,757  54  

Schenectady  14,113  30  

Schoharie  1,832  5  

Schuyler  1,127  4  

Seneca  2,118  7  

St. Lawrence  7,163  27  

Steuben  7,230  21  

Suffolk  212,400  425  

Sullivan  7,143  13  

Tioga  4,019  10  

Tompkins  4,790  27  

Ulster  14,910  57  

Warren  4,070  8  

Washington  3,370  5  

Wayne  6,158  24  

Westchester  135,446  151  

Wyoming  3,672  3  

Yates  1,225  2  

  

গি োল, 21 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 এর  োরদ্ধণ মোরো কগদ্ধের্, যোর ফদ্ধল কমোে সংখযো 

হদ্ধেদ্ধে 43,376।  িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  



 

 

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Broome  1  

Chenango  2  

Dutchess  1  

Erie  2  

Kings  4  

Monroe  1  

Nassau  1  

Onondaga  1  

Orange  2  

Oswego  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Suffolk  1  

Tioga  1  

Westchester  1  

  

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

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

স ল িযজি এ টে কেে-পভরচোভলি িযোপ  টে ো রণ স্থোদ্ধর্ এ টে অযোপদ্ধেন্টদ্ধমদ্ধন্টর সমেসূভচ 

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

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

এমর্ স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোগ, ফোদ্ধম েভস, ডোিোর িো হোসপোিোদ্ধলর সোদ্ধথ্ও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরর্ 

কযখোদ্ধর্ টে ো পোওেো যোে, িো িোদ্ধের  োেো োভে টে োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্টগুভল সংক্রোে িথ্য 

জোর্দ্ধি vaccines.gov কেখদ্ধি পোদ্ধরর্।  

  

গি োল, 28,142 জর্ ভর্উ ইে েিোসী িোদ্ধের প্রথ্ম টে োর কডোজ কপদ্ধেদ্ধের্, এিং 19,016 জর্ 

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

অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখোদ্ধর্ো হদ্ধেদ্ধে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে 

ভোকবসর্ কেওো হম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পযর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেক্তি  

অঞ্চল  
ক্রমসক্তঞ্চি  

কমাে  

গি 24 

ঘিাে িৃক্তি  

ক্রমসক্তঞ্চি  

কমাে  

গি 24 

ঘিাে িৃক্তি  

Capital Region  713,010  957  657,410  686  

Central New 

York  
558,899  709  521,039  472  

Finger Lakes  721,404  917  675,763  640  

https://www.vaccines.gov/


 

 

Long Island  1,704,454  4,533  1,520,845  3,028  

Mid-Hudson  1,350,043  2,541  1,202,991  1,554  

Mohawk Valley  278,242  321  257,753  206  

New York City  6,005,303  16,452  5,344,370  11,046  

North Country  258,081  214  235,016  174  

Southern Tier  369,892  380  343,402  317  

Western New 

York  
785,146  1,118  725,514  893  

কেে িযোপী  12,744,474  28,142  11,484,103  19,016  

  

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

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

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

সংক্রোে হোলর্োগোে কেখোদ্ধর্োর জর্য টে ো রদ্ধণর িথ্য ডযোশদ্ধিোদ্ধডে 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 অেিুেি। 

উপদ্ধরর ভরভলজটেদ্ধি উিে র্ম্বরই অেিুি আদ্ধে।  

  

###  
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