
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/11/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 66,746টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 34 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 এর থবরুথে আমাথের লড়াই হেষ  থয় যায়থর্ - থর্উ ইয়ক্নবাসীথের মাস্ক পরা, িাথের 

 াি হ ায়া এবং যথে টেক্া র্া থর্থয় িাথক্র্ িা থল টেক্া হর্ওয়া অিযাবেযক্," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "ভাইরাথসর পুর্রুত্থার্ হিথক্ আমাথের থর্থজথেরথক্ ও আমাথের থিয়জর্থেরথক্ 

থর্রাপে রাখার হেথে আমাথের হসরা িথিরো  থলা টেক্া হর্য়া। টেক্াটে থর্রাপে, থবর্ামূলয এবং 

স জলভয, এবং এটে ক্ায নক্র।" 

  

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল: 

 

·     যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 203,374 

·    হমাে পজজটেভ - 5,768 

·    জজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.84% 

·     7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 3.22% 

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,414 (+24) 

·     র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 321 

·    ICU-হি হরাগী - 518 (+1) 

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 276 (+1) 

·     হমাে বডসচাজন - 195,775 (+276) 

·    স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 34 

·    স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 43,918 

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

 ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা শু ুমাে  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও িাপ্তবয়স্ক হসবা 

হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর। 



 

 

·    CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 55,891 

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

সাটেনথিথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, িাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য 

স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্। 

·    হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 24,255,789 

·     গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 66,746 

·    গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 334,470 

·    18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 78.8% 

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

হপম্বেম্বের্ - 71.2% 

·    18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.3% 

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.0% 

·    সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 66.5% 

·    সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 59.9% 

·    সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 68.8% 

·    সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 61.4% 

 

িথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ িলািথলর েিাংথের  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

অঞ্চল  
িুধ্িার, 8 হসম্বেের 

2021  

িৃ স্পবিিার, 9 হসম্বেের 

2021  

শুক্রিার, 10 হসম্বেের, 

2021  

Capital Region  4.51%  4.35%  4.38%  

Central New 

York  
5.36%  5.38%  5.60%  

Finger Lakes  4.54%  4.51%  4.55%  

Long Island  4.42%  4.33%  4.28%  

Mid-Hudson  3.76%  3.80%  3.64%  

Mohawk Valley  5.82%  5.48%  5.36%  

New York City  2.32%  2.26%  2.19%  

North Country  6.07%  5.53%  5.57%  

Southern Tier  3.17%  3.42%  3.34%  

Western New 

York  
4.63%  4.60%  4.78%  

হেে িোপী  3.35%  3.30%  3.22%  



 

 

  

গি থির্ থেথর্ জার্াথর্া িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটের হবাথরার  ইথিবাচক্ পরীোর 7 থেথর্র গড় 

েিাংে থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

িুধ্িার, 8 হসম্বেের 

2021  

িৃ স্পবিিার, 9 হসম্বেের 

2021  

শুক্রিার, 10 হসম্বেের, 

2021  

Bronx  2.72%  2.65%  2.59%  

Kings  2.33%  2.26%  2.20%  

New York  1.63%  1.55%  1.54%  

Queens  2.38%  2.37%  2.35%  

Richmond  3.99%  3.92%  3.63%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,768 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ িলািল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,313,932 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবেে িিয থর্ম্নরূপ:  

   

ক্াউথি  হমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  

Albany  27,638  67  

Allegany  3,843  13  

Broome  20,883  75  

Cattaraugus  6,467  34  

Cayuga  7,527  27  

Chautauqua  10,248  66  

Chemung  8,591  45  

Chenango  4,031  11  

Clinton  5,295  35  

Columbia  4,474  21  

Cortland  4,585  26  

Delaware  2,833  20  

Dutchess  32,926  110  

Erie  96,746  314  

Essex  1,858  8  

Franklin  3,201  32  

Fulton  5,073  12  

Genesee  5,858  17  

Greene  3,816  14  



 

 

Hamilton  396  1  

Herkimer  5,798  22  

Jefferson  7,042  58  

Lewis  3,057  8  

Livingston  4,992  14  

Madison  5,199  29  

Monroe  76,030  212  

Montgomery  4,876  11  

Nassau  202,573  377  

Niagara  21,549  52  

NYC  1,036,316  2,177  

Oneida  24,830  72  

Onondaga  44,085  179  

Ontario  8,233  32  

Orange  53,348  139  

Orleans  3,467  26  

Oswego  9,051  54  

Otsego  4,008  19  

Putnam  11,566  10  

Rensselaer  12,838  58  

Rockland  49,894  71  

Saratoga  17,888  95  

Schenectady  14,854  45  

Schoharie  1,997  9  

Schuyler  1,212  9  

Seneca  2,345  18  

St. Lawrence  8,226  64  

Steuben  7,928  55  

Suffolk  222,256  460  

Sullivan  7,578  29  

Tioga  4,248  24  

Tompkins  5,621  27  

Ulster  15,839  64  

Warren  4,452  45  

Washington  3,679  29  



 

 

Wayne  6,588  42  

Westchester  139,048  165  

Wyoming  3,804  16  

Yates  1,328  4  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 34 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

43,918 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুযায়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

 

 

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী মৃিুে 

ক্াউথি  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  5  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  2  

Madison  1  

Manhattan  3  

Oneida  2  

Onondaga  2  

Orange  1  

Otsego  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Rockland  1  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

Schuyler  1  

Suffolk  4  

Westchester  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গে টেক্াক্রে হক্ন্দ্রগুথল হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য িিথম এথল 

িিথম পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে। হযসব বযশ্চি 

হেে-পথরচাথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ নারে ক্রথি চার্ 

িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ (Am I Eligible App) বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হিার্ ক্থর িা 

ক্রথি পাথরর্। বযশ্চিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ নারে ক্রার জর্য, এমর্থক্ স্থার্ীয় স্বাস্থয 

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


 

 

থবভাগ, িাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া পাওয়া 

যায়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়িথমি সংক্রান্ত িিয জার্থি 

vaccines.gov হেখথি পাথরর্।  

 

গিক্াল, 38,104 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 30,746 জর্ 

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

অর্ুসাথর থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে: 

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে 

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 

অঞ্চল  
ক্রমসজঞ্চি 

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমসজঞ্চি 

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

Capital Region  734,190  1,140  674,277  931  

Central New York  573,967  837  532,477  648  

Finger Lakes  742,724  1,228  692,428  920  

Long Island  1,794,551  4,963  1,589,833  3,586  

Mid-Hudson  1,409,491  3,140  1,248,720  2,504  

Mohawk Valley  285,874  428  264,325  416  

New York City  6,330,059  23,723  5,619,094  19,661  

North Country  265,767  649  239,768  423  

Southern Tier  380,814  661  351,454  569  

Western New York  809,513  1,335  743,866  1,088  

হেে বযাপী  13,326,950  38,104  11,956,242  30,746  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযােথবাথডনর মা যথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথ য হক্াথভড-19 টেক্া 

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথের িিয ডযােথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর সংস্করথে উভয় সংখযা অন্তভূনি।  

  

###  
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