
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/7/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 
 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বয়র 

অগ্রগবি সংক্রান্ত আপম্বডে বেম্বয়ম্বের্   

  

গি 24 ঘন্টায় 24,716 টে টেকার হডাজ প্রম্বয়াগ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে িোপী 35 জম্বর্র মৃিুে  ম্বয়ম্বে  

    

ক োভিড-19 (COVID-19) এর ভিরুদ্ধে কেট'র লড়োইদ্ধের অগ্রগভি সম্পদ্ধ ে গির্ ের  যোভি 

ক োচুল আজ ভিউ ইে েিোসীদ্ধের সোম্প্রভি  িিয ভেদ্ধেদ্ধেি।  

  

"আমরো সংখ্যোগুভলর উপর িজর করদ্ধখ্ চদ্ধলভে এিং যখ্ি ভ েু কমট্রি  প্রভিশ্রুভিমে  দ্ধি 

িো দ্ধলও, অিযগুভল িুল ভেদ্ধ  চদ্ধলদ্ধে।" গভর্ নর হ াচুল িম্বলবেম্বলর্। "ভিক্ষোিীরো িোদ্ধের সু্কল 

এিং  দ্ধলদ্ধজ ভিদ্ধর এদ্ধসদ্ধে এিং আরও কিভি  দ্ধর মোিুষ িযক্তিগিিোদ্ধি উপভিি কিদ্ধ   োজ 

 রোর জিয ভিদ্ধর আসদ্ধে, িোই সংক্রমদ্ধর্র ভিস্তোর িন্ধ  রোর জিয আমরো যো  রদ্ধি পোভর িোর 

কিদ্ধ  ভিগুর্  রো আদ্ধগর কচদ্ধে আদ্ধরো কিভি গুরুত্বপূর্ ে। এই লড়োইদ্ধে আমোদ্ধের এ মোত্র কসরো 

অস্ত্র  ল ট্রট ো, যো ভিিোমলূয, ভিরোপে এিং  োয ে র। আপিোর যভে এখ্িও আপিোর ট্রট োর 

প্রদ্ধেোজি  ে, িো দ্ধল অিুগ্র   দ্ধর যি িোড়োিোভড় সম্ভি এট্রট ভিি যোদ্ধি আমরো সিোই িোলিোদ্ধি 

সুরভক্ষি িো দ্ধি পোভর।"  

  

আজদ্ধ র িিয সংদ্ধক্ষদ্ধপ ভিদ্ধচ িুদ্ধল ধরো  দ্ধলো:   

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 83,316  

• হমাে পজজটেভ - 3,322  

• েিকরা পজজটেভ - 3.99%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 3.27%  

• হরাগী  াসপািাম্বল ভবিন - 2,356 (+22)  

• র্িুর্ ভবিন  ওয়া হরাগী - 271  

• ICU এ িাকা হরাগী - 507 (-12)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU এ িাকা হরাগী - 261 (-2)  

• হমাে মুজিোর্ - 194,682 (+207)  

• HERDS এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা িেিস্থ্াপর্াগুবলর দ্বারা র্িুর্ বরম্বপােন করা মৃিুে - 35  

• HERDS এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা িেিস্থ্াপর্াগুবলর দ্বারা হমাে বরম্বপােন করা মৃিুে - 43,787  

• ক লি ইদ্ধল িভি  করসপন্স কডটো ভসদ্ধেম (Health Electronic Response Data System, 

HERDS)  ল NYS DOH এর িদ্ধিযর উৎস যো শুধুমোত্র  োসপোিোল, িোভস েং ক োম ও 

প্রোপ্তিেস্ক কসিো ক ন্দ্রগুভলর িোরো ভরদ্ধপোটে  রো দেভি  মৃিুযর ভিক্তিি িিয সংগ্র   দ্ধর।  



 

 

• CDC হক বরম্বপােন করা এিং এটের দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিুে - 55,768  

• NYS DOH ও NYC িোরো CDC এর  োদ্ধে ভরদ্ধপোটে ৃি এই দেভি  ক োভিড-19 িিেোধীি 

কডি সোট্রটেভিদ্ধ দ্ধটর িদ্ধিয  োসপোিোল, িোভস েং ক োম, প্রোপ্তিেস্কদ্ধের কসিোসেি, িোভড়, 

 স্পিস ও অিযোিয িোিগুভল স  কয ক োদ্ধিো িোদ্ধি মোরো যোওেো িযক্তিরো অন্তিুেি আদ্ধেি।  

• প্রম্বয়াগ করা টেকার হমাে হডাজ - 24,034,920  

• গি 24 ঘন্টায় প্রম্বয়াগ করা টেকার হমাে হডাজ - 24,716  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বয়াগ করা টেকার হমাে হডাজ - 369,226  

• েিকরা 18 িের িা িার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ 

একটে হডাজ হপম্বয়ম্বের্ - 78.1%  

• েিকরা 18 িের িা িার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার বসবরজগুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 70.7%  

• েিকরা 18 িের িা িার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ 

একটে হডাজ হপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 80.5%  

• েিকরা 18 িের িা িার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার বসবরজগুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 72.3%  

• েিকরা সকল বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বয়ম্বের্ - 66.0%  

• েিকরা সকল বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ - 59.4%  

• েিকরা সকল বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বয়ম্বের্ (CDC) - 68.0%  

• েিকরা সকল বর্উ ইয়কনিাসী যারা টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ (CDC) - 60.7%   

  

প্রভি এলো োে গি 7 ভেদ্ধি পক্তজট্রটি িলোিদ্ধলর িিোংদ্ধির  োর যো গি ভিি ভেদ্ধি ভরদ্ধপোটে  রো 

 দ্ধেদ্ধে িো  ল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, হসম্বেের 4, 

2021  

রবিিার, হসম্বেের 5, 

2021  

হসামিার, হসম্বেের 6, 

2021  

Capital Region  4,72%  4,62%  4,62%  

Central New 
York  4,70%  4,65%  4,76%  

Finger Lakes  4,41%  4,46%  4,46%  

Long Island  4,31%  4,26%  4,26%  

Mid-Hudson  3,60%  3,60%  3,62%  

Mohawk Valley  4,72%  4,67%  4,78%  

New York City  2,41%  2,37%  2,33%  

North Country  5,11%  5,34%  5,45%  

Southern Tier  3,29%  3,25%  3,24%  

Western New 
York  4,23%  4,23%  4,31%  

হেে িোপী  3,31%  3,28%  3,27%  

  



 

 

গি ভিি ভেদ্ধি ভরদ্ধপোটে  রো প্রভিট্রট ভিউ ইে ে ভসট্রট িদ্ধরো'র 7-ভেদ্ধির পরীক্ষোর পক্তজট্রটি 

িলোিদ্ধলর গড় িি রো  োর ভিদ্ধচ কেওেো  দ্ধেদ্ধে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, হসম্বেের 

4, 2021  

রবিিার, হসম্বেের 

5, 2021  

হসামিার, হসম্বেের 

6, 2021  

Bronx  2,84%  2,79%  2,74%  

Kings  2,47%  2,40%  2,38%  

New York  1,83%  1,80%  1,69%  

Queens  2,32%  2,31%  2,33%  

Richmond  3,70%  3,74%  3,69%  

  

গি োল, ভিউ ইে ে কেদ্ধট 3,322 জি ভিউ ইে েিোসীর ক োভিড-19 পরীক্ষো পক্তজট্রটি  দ্ধেভেল, 

যোর িদ্ধল কমোট সংখ্যো েো াঁড়োে 2,292,760। এ ট্রট কিৌগভল  ভিদ্ধেষর্ ভিম্নরূপ:  

   

কাউবন্ট  হমাে আক্রান্ত  র্িুর্ আক্রান্ত  

Albany  27,355  49  

Allegany  3,790  6  

Broome  20,560  35  

Cattaraugus  6,321  27  

Cayuga  7,378  35  

Chautauqua  10,016  56  

Chemung  8,461  26  

Chenango  3,985  8  

Clinton  5,204  10  

Columbia  4,429  12  

Cortland  4,486  23  

Delaware  2,756  10  

Dutchess  32,529  46  

Erie  95,853  167  

Essex  1,824  6  

Franklin  3,090  17  

Fulton  5,001  9  

Genesee  5,796  10  

Greene  3,761  8  

Hamilton  382  12  

Herkimer  5,705  14  

Jefferson  6,872  16  

Lewis  3,019  6  

Livingston  4,945  13  

Madison  5,090  20  

Monroe  75,370  111  



 

 

Montgomery  4,787  4  

Nassau  200,945  225  

Niagara  21,366  38  

NYC  1,028,684  1,060  

Oneida  24,556  65  

Onondaga  43,420  95  

Ontario  8,118  19  

Orange  52,862  80  

Orleans  3,402  3  

Oswego  8,819  34  

Otsego  3,924  7  

Putnam  11,497  14  

Rensselaer  12,667  25  

Rockland  49,679  82  

Saratoga  17,650  44  

Schenectady  14,703  25  

Schoharie  1,951  7  

Schuyler  1,184  6  

Seneca  2,281  11  

St. Lawrence  7,956  51  

Steuben  7,747  26  

Suffolk  220,096  394  

Sullivan  7,480  16  

Tioga  4,178  10  

Tompkins  5,471  18  

Ulster  15,633  41  

Warren  4,336  18  

Washington  3,572  13  

Wayne  6,476  24  

Westchester  138,299  103  

Wyoming  3,750  3  

Yates  1,293  9  

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধর্ 35 জি ভিউ ইে েিোসীর মৃিুয  দ্ধেদ্ধে, যোর িদ্ধল কমোট সংখ্যো 

েো াঁড়োে 43,787। িসিোদ্ধসর  োউভি অিুযোেী, ভিদ্ধচ কিৌদ্ধগোভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখ্োদ্ধিো  দ্ধেদ্ধে:  

  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  3  

Broome  1  

Chautauqua  1  

Chemung  1  



 

 

Erie  1  

Kings  3  

Livingston  1  

Manhattan  1  

Monroe  4  

Nassau  2  

Oneida  1  

Onondaga  2  

Orange  1  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Rockland  1  

Schenectady  1  

St. Lawrence  2  

Suffolk  2  

Westchester  2  

  

ভিউ ইে ে কেদ্ধটর স ল িযোপ  ট্রট ো রর্ িোিগুভল এখ্ি কযোগয ভিউ ইে েিোসীদ্ধের জিয প্রিম-

আসো, প্রিম-পোওেোর ভিভিদ্ধি ভিিো-অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধি ট্রট ো কেওেোর জিয কখ্োলো আদ্ধে। কয স ল 

িযক্তি এ ট্রট কেট-পভরচোভলি গর্ ট্রট ো রর্ ক দ্ধন্দ্র এ ট্রট অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভচ ভিধ েোরর্ 

 রদ্ধি চোি িোরো 'আভম ভ  কযোগয' অযোপ (Am I Eligible App)  এ িো 1-833-NYS-4-VAX িম্বদ্ধর 

কিোি  দ্ধর িো  রদ্ধি পোদ্ধরি। িযক্তিরো অযোপদ্ধেিদ্ধমদ্ধির সমেসূভচ ভিধ েোরর্  রোর জিয, এমি 

িোিীে স্বোিয ভিিোগ, িোদ্ধম েভস, ডোিোর িো  োসপোিোদ্ধলর সোদ্ধিও কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি পোদ্ধরি কযখ্োদ্ধি 

ট্রট ো পোওেো যোে, িো িোদ্ধের  োেো োভে ট্রট োর অযোপদ্ধেিদ্ধমিগুভল সংক্রোন্ত িিয 

জোিদ্ধি vaccines.gov কেখ্দ্ধি পোদ্ধরি।  

  

গি োল, 14,188 জি ভিউ ইে েিোসী িোদ্ধের প্রিম ট্রট োর কডোজ কপদ্ধেভেদ্ধলি, এিং 11,073 

জি িোদ্ধের ট্রট োর ভসভরজট্রট সমূ্পর্ ে  দ্ধরভেদ্ধলি। ট্রট ো কপদ্ধেদ্ধেি এমি ভিউ ইে েিোসীদ্ধের 

অঞ্চল অিুসোদ্ধর ভিদ্ধচ কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কেখ্োদ্ধিো  দ্ধেদ্ধে:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওয়া  ম্বয়ম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমসজঞ্চি  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টায় িৃজে  

ক্রমসজঞ্চি  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টায় িৃজে  

Capital Region  729,791  346  670,425  321  

Central New York  571,097  446  530,132  329  

Finger Lakes  738,305  430  688,883  397  

Long Island  1,776,565  2,264  1,575,405  1,400  

Mid-Hudson  1,397,403  1,303  1,238,139  922  

Mohawk Valley  284,303  249  262,808  250  

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


 

 

New York City  6,261,054  7,572  5,556,369  6,357  

North Country  263,800  157  238,497  73  

Southern Tier  378,409  362  349,433  200  

Western New York  804,604  1,059  739,775  824  

হেে িোপী  13,205,331  14,188  11,849,866  11,073  

  

 ক োভিড-19 িযো ভসি িযো োর ডযোিদ্ধিোদ্ধডের মোধযদ্ধম ক োভিড-19 ট্রট ো ভিিরর্ সম্পদ্ধ ে 

ভিউইে েিোসীরো আপদ্ধডট কপদ্ধি পোদ্ধরি। ট্রট ো ক ন্দ্রগুভলদ্ধ  24 ঘণ্টোর মদ্ধধয ক োভিড-19 

ট্রট ো সংক্রোন্ত সমস্ত ভরদ্ধপোটে ভিউইে ে কেট স্বোিয ভিিোগদ্ধ  জোিোদ্ধি  দ্ধি; কেদ্ধটর ট্রট ো রর্ 

সংক্রোন্ত  োলিোগোে কেখ্োদ্ধিোর জিয ট্রট ো রদ্ধর্র িিয ডযোিদ্ধিোদ্ধডে প্রভিভেি আপদ্ধডট  রো  ে। 

NYSIIS এিং CIR-পোওেো ভিউইে ে কেট স্বোিয ভিিোদ্ধগর কডটোগুভল কিডোদ্ধরল কডটোর কিদ্ধ  

সোমোিয আলোেো যোর মদ্ধধয কিডোদ্ধরলিোদ্ধি কেওেো কডোজ এিং অিযোিয সোমোিয পোি ে য 

অন্তিুেি। উপদ্ধরর ভরভলজট্রটদ্ধি উিে িম্বরই অন্তিুি আদ্ধে।  
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