
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

COVID-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াচুল বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িিে হের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 55,600টে টেকার হ াজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভ -19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 16 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হক্াথভড-19 এর সাথি লড়াই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি সম্পথক্ন 

থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হক্াথভড-19এখথর্া ক্থ ার পথরশ্রমী থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য এক্টে হুমথক্  ওয়া অবযা ি 

হরথখথে, এবং যথেও আমরা িাথের থর্রাপে রাখথি প্রথিথের্ লড়াই ক্রথে, থক্ন্তু যাথের টেক্া 

হর্ওয়া সম্ভব িাথের এখর্ই টেক্া হর্ওয়া আমাথের জর্য প্রথয়াজর্ীয়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। 

"যি হবথি মার্ুষথক্ আমরা টেক্া থেথি পারথবা, িি হবথি পথরবার এবং বনু্ধবান্ধবথের আমরা এই 

ভয়াব  ভাইরাস হিথক্ সুরথেি রাখথি পারথবা। অযাপথয়ন্টথমন্ট পাওয়া যাথে, সাইেগুথল 

হেেজথুড় অবথিি এবং টেক্া থবর্ামূলয, িাই হেরী র্া ক্থর ক্থর যি িাড়ািাথড় পাথরর্ টেক্া 

থর্থয় থর্র্।" 

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 141,619  

• হমাে পজজটেভ – 4,272  

• েিকরা পজজটেভ - 3.02%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 3.13%  

•  াসপািাম্বল হরাগী ভবিন - 2,143 (+40)  

•  াসপািাম্বল সেে ভবিন করা হরাগী - 336  

• ICU-হি িাকা হরাগী - 422 (+6)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন  ওো হরাগী - 209 (+5)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 191,299 (+272)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 16  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 

43,432  



 

 

o হ লি ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা 

শুধুমাে  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্ক হসবা হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন 

ক্রা দেথর্ক্ মিুৃযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর।  

  

• CDC এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং CDC দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিুে - 55,423  

o NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 

িিনাধীর্ হডি সাটেনথিথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের 

হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য িার্গুথল স  হয হক্াথর্া িাথর্ মারা যাওয়া 

বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্।  

  

• হমাে প্রোর্ করা টেকার হ াজ - 23,354,166  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রোর্ করা টেকার হ াজ - 55,600  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রোর্ করা টেকার হ াজ - 333,172  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো 

হ াজ হপম্বেম্বের্ - 76.0%  

• 18 িের ও িার হিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হ াজ 

হপম্বেম্বের্ - 69.1%  

• 18 িের ও িার হিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো 

হ াজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 78.8%  

• 18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টেকার বসবরজ সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 70.8%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একো হ াজ হপম্বেম্বের্ - 

64.0%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সমূ্পে ন হ াজ হপম্বেম্বের্ - 57.8%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একো হ াজ হপম্বেম্বের্ (CDC) 

- 66.4%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সমূ্পে ন হ াজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

59.3%  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ িলািথলর িিাংথির  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
রবিিার, 22 আগে 

2021  

হসামিার, 23 আগে, 

2021  

মঙ্গলিার, 24 আগে, 

2021  

Capital Region  4.20%  4.19%  4.16%  

Central New 

York  
4.61%  4.44%  4.18%  

Finger Lakes  3.91%  3.86%  3.97%  

Long Island  4.01%  3.98%  3.92%  



 

 

Mid-Hudson  3.49%  3.41%  3.51%  

Mohawk Valley  3.71%  3.85%  3.99%  

New York City  2.55%  2.52%  2.52%  

North Country  4.25%  4.33%  4.40%  

Southern Tier  3.23%  3.23%  3.23%  

Western New 

York  
3.61%  3.71%  3.68%  

হেে িোপী  3.16%  3.13%  3.13%  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরা'র 7-থেথর্র পরীোর পশ্চজটেভ 

িলািথলর গড় িিক্রা থর্থচ হেওয়া  থয়থে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 22 আগে 

2021  

হসামিার, 23 আগে, 

2021  

মঙ্গলিার, 24 আগে, 

2021  

Bronx  2.91%  3.00%  3.06%  

Kings  2.61%  2.61%  2.59%  

New York  2.03%  1.98%  1.98%  

Queens  2.60%  2.50%  2.51%  

Richmond  3.16%  3.17%  3.09%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,272 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ িলািল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,231,227 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  

Albany  26,382  63  

Allegany  3,667  10  

Broome  19,667  70  

Cattaraugus  5,999  7  

Cayuga  6,936  12  

Chautauqua  9,421  15  

Chemung  8,149  22  

Chenango  3,809  15  

Clinton  4,995  3  

Columbia  4,298  18  

Cortland  4,234  20  

Delaware  2,616  4  

Dutchess  31,541  89  



 

 

Erie  93,536  130  

Essex  1,751  6  

Franklin  2,791  13  

Fulton  4,713  9  

Genesee  5,623  21  

Greene  3,618  9  

Hamilton  354  0  

Herkimer  5,507  12  

Jefferson  6,524  14  

Lewis  2,938  6  

Livingston  4,729  17  

Madison  4,831  15  

Monroe  73,118  169  

Montgomery  4,569  15  

Nassau  195,992  297  

Niagara  20,817  18  

NYC  1,006,242  1,879  

Oneida  23,672  45  

Onondaga  41,600  68  

Ontario  7,810  21  

Orange  51,450  103  

Orleans  3,272  8  

Oswego  8,232  43  

Otsego  3,738  7  

Putnam  11,203  18  

Rensselaer  12,143  22  

Rockland  48,895  87  

Saratoga  16,885  41  

Schenectady  14,198  29  

Schoharie  1,842  4  

Schuyler  1,130  2  

Seneca  2,134  7  

St. Lawrence  7,255  42  

Steuben  7,260  12  

Suffolk  213,541  420  

Sullivan  7,192  17  

Tioga  4,034  10  



 

 

Tompkins  4,830  23  

Ulster  15,022  42  

Warren  4,095  8  

Washington  3,388  6  

Wayne  6,207  25  

Westchester  135,922  176  

Wyoming  3,681  5  

Yates  1,229  3  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 16 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

43,432 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  1  

Bronx  1  

Jefferson  1  

Kings  3  

Monroe  1  

Nassau  2  

Queens  2  

Rockland  1  

Saratoga  1  

Suffolk  2  

Ulster  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গণ টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথল হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য প্রিথম এথল 

প্রিথম পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়ন্টথমথন্ট টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে। হয সক্ল 

বযশ্চি এক্টে হেে-পথরচাথলি বযাপক্ টেক্াক্রণ িাথর্ এক্টে অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথচ 

থর্ধ নারণ ক্রথি চার্ িারা Am I Eligible App (আথম থক্ হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বথর হিার্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্।  বযশ্চিরা অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রার জর্য, 

এমর্ িার্ীয় স্বািয থবভাগ, িাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ 

হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, বা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্টগুথল সংক্রান্ত িিয 

জার্থি vaccines.gov হেখথি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 33,653 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবং 24,011 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজ সম্পূণ ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

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


 

 

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমসজঞ্চি  

হমাে  
গি 24 ঘিাে িৃজে  

ক্রমসজঞ্চি  

হমাে  
গি 24 ঘিাে িৃজে  

Capital 

Region  
716,133  1,486  659,852  1,071  

Central New 

York  
560,946  932  522,652  789  

Finger Lakes  724,583  1,361  678,360  1,191  

Long Island  1,717,425  5,802  1,530,323  4,057  

Mid-Hudson  1,358,837  3,835  1,209,032  2,527  

Mohawk 

Valley  
279,191  461  258,654  468  

New York City  6,040,692  17,090  5,370,609  11,853  

North 

Country  
258,943  423  235,654  281  

Southern Tier  371,445  740  344,606  505  

Western New 

York  
788,197  1,523  727,996  1,269  

হেে বযাপী  12,816,392  33,653  11,537,738  24,011  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযািথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ সম্পথক্ন 

থর্উইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধয হক্াথভড-19 টেক্া 

সংক্রান্ত সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বািয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রণ 

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযািথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বািয থবভাথগর হডোগুথল হিডাথরল হডোর হিথক্ 

সামার্য আলাো যার মথধয হিডাথরলভাথব হেওয়া হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  
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