
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/28/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িিে হের্   

  

গি 24 ঘণ্টাে 61,932টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 26 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হক্াথভড-19 (COVID-19) এর সাথি লড়াই ক্রার হেথে হেথের 

অগ্রগথি সম্পথক্ন থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।   

  

"আমরা সংখ্যাগুথল পর্ নথবেণ ক্রা চাথলথয় র্াচ্ছি এবং স্বাস্থ্যথসবা থবথেষজ্ঞথের পরামে ন থর্চ্ছি, 

থক্ন্তু সবাইথক্ িাথের থর্থজথের অংেেুকু্ ক্রথি  থব," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "ম ামারীর 

চরমিম সমথয় আমরা এথক্ অপরথক্ সা ার্য ক্রার জর্যএক্ে  থয়থেলাম, এবং আমাথের 

হসই সচ্ছিথলি সৃ্প া বজায় রাখ্থি  থব র্খ্র্ এই ভাইরাস এবং এর হডলো ভযাথরথয়ন্ট  ুমথক্ 

 ওয়া অবযা ি হরথখ্থে। টেক্া থর্র্, মাস্ক পরুর্, সাধারণ থর্রাপত্তা থর্থেনের্া অর্ুসরণ ক্রুর্ -

এভাথব আমরা ভাইরাসটেথক্ পরাচ্ছজি ক্রথি পারথবা।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 179,342  

• হমাে পজজটেভ - 5,524  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 3.08%  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 3.32%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,251 (+21)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 303  

• ICU-হি ভবিন হরাগী - 465 (+19)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 220 (+0)  

• হমাে বডসচাজন - 192,111 (+269)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 26  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা হমাে 

মৃিুে - 43,504  

হ লি ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response Data 

System, HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস র্া শুধুমাে  াসপািাল, 



 

 

র্াথস নং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্ক হসবা হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর 

থর্চ্ছিি িিয সংগ্র  ক্থর।  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 55,453  

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,  স্পস্পস ও অর্যার্য স্থ্ার্গুথল স  হর্ হক্াথর্া স্থ্াথর্ মারা র্াওয়া 

বযচ্ছিরা অন্তভুনি আথের্।  

• হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 23,533,155  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রোর্ করা টেকার হডাম্বজর হমাে সংখ্ো - 61,932  

• গি 7 বেম্বর্ প্রোর্ করা হমাে টেকার হডাজ - 309,258  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 76.6%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 69.5%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 79.3%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 71.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 64.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 58.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 66.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 59.6%  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ িলািথলর েিাংথের  ার র্া গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:   

  

অঞ্চল  
িুধ্িার, 25 

আগে 2021  

িৃ স্পবিিার, 26 

আগে, 2021  

শুক্রিার, 27 

আগে 2021  

Capital Region  4.10%  4.63%  4.51%  

Central New York  4.00%  4.79%  4.41%  

Finger Lakes  4.22%  4.50%  4.40%  

Long Island  4.15%  4.17%  4.30%  

Mid-Hudson  3.50%  3.60%  3.62%  

Mohawk Valley  4.06%  4.43%  4.42%  

New York City  2.55%  2.55%  2.58%  

North Country  4.04%  4.09%  4.52%  

Southern Tier  3.16%  3.55%  3.57%  

Western New York  3.79%  4.16%  4.13%  

হেে িোপী  3.18%  3.30%  3.32%  



 

 

  

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

িলািথলর গড় েিক্রা থর্থচ হেওয়া  থয়থে:   

  

NYC এর 

িম্বরা  

িুধ্িার, 25 

আগে 2021  

িৃ স্পবিিার, 26 

আগে, 2021  

শুক্রিার, 27 

আগে 2021  

Bronx  3.01%  2.94%  2.98%  

Kings  2.63%  2.66%  2.69%  

New York  2.01%  2.03%  2.06%  

Queens  2.53%  2.51%  2.47%  

Richmond  3.17%  3.24%  3.35%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,524 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ িলািল 

হপথয়থের্, র্া হমাে আক্রাথন্তর সংখ্যাথক্ 2,248,506 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:   

   

কাউবি  হমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  

Albany  26,659  90  

Allegany  3,692  4  

Broome  19,881  72  

Cattaraugus  6,083  29  

Cayuga  7,046  28  

Chautauqua  9,594  55  

Chemung  8,233  31  

Chenango  3,849  11  

Clinton  5,051  28  

Columbia  4,340  8  

Cortland  4,314  24  

Delaware  2,648  5  

Dutchess  31,805  87  

Erie  94,140  199  

Essex  1,765  4  

Franklin  2,855  27  

Fulton  4,805  24  

Genesee  5,685  20  

Greene  3,656  11  

Hamilton  358  3  

Herkimer  5,553  16  

Jefferson  6,611  31  



 

 

Lewis  2,949  3  

Livingston  4,767  12  

Madison  4,886  17  

Monroe  73,750  174  

Montgomery  4,628  14  

Nassau  197,459  439  

Niagara  20,937  31  

NYC  1,012,912  2,310  

Oneida  23,900  58  

Onondaga  42,103  117  

Ontario  7,892  24  

Orange  51,797  124  

Orleans  3,295  3  

Oswego  8,405  49  

Otsego  3,795  17  

Putnam  11,283  22  

Rensselaer  12,278  41  

Rockland  49,090  70  

Saratoga  17,100  52  

Schenectady  14,349  34  

Schoharie  1,872  10  

Schuyler  1,139  1  

Seneca  2,159  8  

St. Lawrence  7,394  46  

Steuben  7,355  32  

Suffolk  215,409  557  

Sullivan  7,273  19  

Tioga  4,067  13  

Tompkins  4,980  67  

Ulster  15,197  64  

Warren  4,166  19  

Washington  3,434  15  

Wayne  6,281  18  

Westchester  136,649  231  

Wyoming  3,693  3  

Yates  1,240  3  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 26 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, র্া হমাে মৃিুযর সংখ্যাথক্ 43,504 

জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:   



 

 

  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Allegany  1  

Chautauqua  1  

Erie  2  

Kings  4  

Livingston  1  

Manhattan  2  

Monroe  1  

Nassau  1  

Niagara  1  

Onondaga  1  

Orange  2  

Otsego  1  

Queens  2  

Richmond  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Sullivan  1  

Tompkins  1  

Westchester  1  

  

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

প্রিথম পাওয়ার থভথত্তথি থবর্া-অযাপথয়ন্টথমথন্ট টেক্া হেওয়ার জর্য হখ্ালা আথে। হর্ সক্ল 

বযচ্ছি এক্টে হেে-পথরচাথলি গণ টেক্াক্রণ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথচ থর্ধ নারণ 

ক্রথি চার্ িারা 'আথম থক্ হর্াগয' অযাপ (Am I Eligible App)  এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর 

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

এমর্থক্ স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাগ, িাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হর্াগাথর্াগ ক্রথি 

পাথরর্ হর্খ্াথর্ টেক্া পাওয়া র্ায়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট 

সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখ্থি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 35,598 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 28,371 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর থর্থচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  
 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2


 

 

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্   

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্   

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

Capital Region  720,190  1,373  662,889  1,036  

Central New York  563,977  946  524,846  823  

Finger Lakes  728,576  1,497  681,394  1,034  

Long Island  1,733,891  5,766  1,542,354  4,304  

Mid-Hudson  1,371,226  4,148  1,217,754  3,032  

Mohawk Valley  280,698  510  259,772  400  

New York City  6,095,993  18,535  5,414,830  15,735  

North Country  260,392  479  236,504  262  

Southern Tier  373,601  732  345,999  558  

Western New York  793,099  1,612  731,423  1,187  

হেে বযাপী  12,921,643  35,598  11,617,765  28,371  

  

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

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখ্াথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযােথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  
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