
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/31/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িিে হের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 46,143টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 22 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

    

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

অগ্রগথি সম্পথক্ন থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হক্াথভড-19 থর্উ ইয়ক্ন রাজয জুথড় েথড়থয় পড়থে এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জীবর্ থবপণর্ ক্থর 

চথলথে, এবং আমরা রাজয জুথড় টেক্ক্রথণর  ার বাড়াথর্ার জর্য প্রথিশ্রুথিবদ্ধ," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আমরা টেক্া হেওয়ার সংখ্যা বাড়াথর্ার জর্য ক্াজ ক্রথে এবং আমাথের বাচ্চাথের এবং 

সু্কথলর হপশাোরথের সুরথেি রাখ্থি সাথব নক্ভাথব মাস্ক বযব াথরর আবশযক্ ক্রথে, থক্ন্তু আমাথের 

এখ্র্ও রাজয জুথড় থর্উ ইয়ক্নবাসীথের ক্াথে হপ ৌঁোথি  থব যারা শে পার্থর্। এই ম ামারীটে হশষ 

 য়থর্ এবং টেক্াটে এখ্র্ ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডথমথর্েথরশর্ (Food and Drug Administration, FDA) 

হিথক্ সম্পূণ ন অর্ুথমাের্ হপথয়থে, িাই হেথর র্া ক্থর এখ্র্ই আপর্ার শে থর্র্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 95,579  

• হমাে পজজটেভ – 3,789  

• েিকরা পজজটেভ - 3.96%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 3.35%  

•  াসপািাম্বল হরাগী ভবিন - 2,234 (+48)  

•  াসপািাম্বল সেে ভবিন করা হরাগী - 232  

• ICU-হি িাকা হরাগী - 484 (+16)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন  ওো হরাগী - 247 (+18)   

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 192,839 (+185)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 22  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 43,573  



 

 

হ লি ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response Data System, 

HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা শুধুমাে  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্ক 

হসবা হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর।  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিুে - 55,602  

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

সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্।  

• হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 23,665,694  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 46,143  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 367,128  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 77.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 69.9%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 79.7%  

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

(CDC) - 71.6%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 64.9%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 58.5%  

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 67.3%  

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ ( CDC) - 60.0%  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ ফলাফথলর শিাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 28 

আগে 2021  

রবিিার, 29 

আগে 2021  

হসামিার, 30 

আগে, 2021  

Capital Region  4.56%  4.55%  4.60%  

Central New York  4.13%  4.26%  4.44%  

Finger Lakes  4.44%  4.54%  4.68%  

Long Island  4.31%  4.35%  4.38%  

Mid-Hudson  3.67%  3.65%  3.70%  

Mohawk Valley  4.61%  4.60%  4.54%  

New York City  2.53%  2.52%  2.52%  

North Country  4.52%  4.42%  4.63%  

Southern Tier  3.54%  3.74%  3.69%  

Western New York  4.04%  4.02%  4.11%  

হেে িোপী  3.29%  3.31%  3.35%  



 

 

  

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

ফলাফথলর গড় শিক্রা থর্থচ হেওয়া  থয়থে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 28 

আগে 2021  

রবিিার, 29 

আগে 2021  

হসামিার, 30 

আগে, 2021  

Bronx  2.97%  2.92%  2.87%  

Kings  2.62%  2.63%  2.58%  

New York  1.97%  1.96%  2.00%  

Queens  2.46%  2.48%  2.52%  

Richmond  3.37%  3.29%  3.35%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,789 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখ্যাথক্ 2,260,688 জথর্ থর্থয় এথসথে। এক্টে হভ গথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  হমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  

Albany  26,861  62  

Allegany  3,715  8  

Broome  20,041  50  

Cattaraugus  6,135  24  

Cayuga  7,140  25  

Chautauqua  9,692  35  

Chemung  8,290  21  

Chenango  3,887  15  

Clinton  5,091  9  

Columbia  4,359  6  

Cortland  4,357  18  

Delaware  2,668  1  

Dutchess  32,000  53  

Erie  94,572  137  

Essex  1,773  1  

Franklin  2,909  15  

Fulton  4,878  26  

Genesee  5,713  7  

Greene  3,688  12  

Hamilton  358  0  

Herkimer  5,596  17  



 

 

Jefferson  6,671  25  

Lewis  2,967  9  

Livingston  4,809  10  

Madison  4,923  19  

Monroe  74,235  157  

Montgomery  4,670  4  

Nassau  198,481  311  

Niagara  21,050  40  

NYC  1,017,452  1,409  

Oneida  24,083  60  

Onondaga  42,456  94  

Ontario  7,950  13  

Orange  52,130  111  

Orleans  3,321  8  

Oswego  8,487  25  

Otsego  3,825  14  

Putnam  11,338  19  

Rensselaer  12,386  35  

Rockland  49,219  50  

Saratoga  17,230  40  

Schenectady  14,454  42  

Schoharie  1,888  2  

Schuyler  1,146  2  

Seneca  2,185  9  

St. Lawrence  7,530  55  

Steuben  7,433  21  

Suffolk  216,698  382  

Sullivan  7,321  19  

Tioga  4,092  7  

Tompkins  5,167  29  

Ulster  15,311  40  

Warren  4,207  17  

Washington  3,462  12  

Wayne  6,335  10  

Westchester  137,104  139  

Wyoming  3,699  2  

Yates  1,250  6  

  



 

 

গিক্াল, 22 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ মারা হগথের্, যার ফথল হমাে সংখ্যা 

 থয়থে 43,573।  বসবাথসর ক্াউথি অর্ুযায়ী, থর্থচ হভ থগাথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  2  

Chemung  1  

Chenango  1  

Dutchess  1  

Erie  2  

Franklin  1  

Kings  3  

Nassau  3  

Queens  5  

Suffolk  2  

Wyoming  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল বযাপক্ টেক্াক্রণ স্থার্গুথল এখ্র্ হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য 

প্রিম-আসা, প্রিম-পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখ্ালা 

আথে। হয সক্ল বযশ্চি এক্টে হেে-পথরচাথলি গণ টেক্াক্রণ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমথির 

সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রথি চার্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাপ এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর 

হফার্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযশ্চিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রার জর্য, এমর্ 

স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ 

হযখ্াথর্ টেক্া পাওয়া যায়, বা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়িথমিগুথল সংক্রান্ত িিয 

জার্থি vaccines.gov হেখ্থি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 24,935 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবং 22,625 জর্ 

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

অর্ুসাথর থর্থচ হভ গথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমসজঞ্চি  

গি 24 ঘণ্টাে িৃজে  
ক্রমসজঞ্চি  

গি 24 ঘণ্টাে িৃজে  
হমাে  হমাে  

Capital 

Region  
723,428  1,605  665,486  1,297  

Central New 

York  
566,097  812  526,425  652  

Finger Lakes  731,435  1,259  683,670  924  

Long Island  1,746,468  4,603  1,552,422  3,886  

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


 

 

Mid-Hudson  1,379,288  3,000  1,224,032  2,661  

Mohawk 

Valley  
281,765  451  260,605  370  

New York 

City  
6,132,458  10,820  5,451,111  11,341  

North 

Country  
261,347  418  237,033  242  

Southern 

Tier  
375,015  551  346,968  376  

Western 

New York  
796,948  1,416  733,861  876  

হেে বযাপী  12,994,249  24,935  11,681,613  22,625  

  

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

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

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

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

NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল হফডাথরল হডোর হিথক্ 

সামার্য আলাো যার মথধয হফডাথরলভাথব হেওয়া হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য 

অন্তভুনি। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  
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