
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/12/2021  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 53,179টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 29 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

  

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

অগ্রগথি সম্পথক্ন থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা এক্ অভূিপূব ন সমথয় এক্ত্রেি  য় এই ম ামারীর হমাক্াথবলা ক্রথি এবং 

এথক্ অপরথক্ থর্রাপথে রাখথি," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "আমরা হে অগ্রগথি ক্থরথে িা 

আমরা ধূথলসাৎ ক্রথি পাথর র্া। ক্টে মাস্ক পরুর্, আপর্ার  ািগুথলা ধুথয় থর্র্ এবং আপথর্ 

ইথিামথধয টেক্া র্া থর্থয় িাক্থল টেক্া থর্র্৷ টেক্াটে থর্রাপে, ক্াে নক্র, থবর্ামূলয এব স জলভয৷" 

  

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

 

·    যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 179,025 

·     হমাে পজজটেভ - 5,447 

·     পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 3.04%  

·     7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 3.22%  

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,367 (-47)  

·     র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 280  

·     ICU-হি হরাগী - 519 (+1)  

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 267 (-9)  

·     হমাে বডসচাজন - 196,080 (+305)  

স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 29  

·     স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 43,948  

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

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

হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্ত্রিি িি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 শিনাধীর্ হডি 

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

স্থার্গুথল স  হে হক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া বযত্রিরা অন্তভুনি আথের্।  

·     হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 24,308,968  

·     গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 53,179  

·      গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 344,976  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 78.9%  

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

হপম্বেম্বের্ - 71.4%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.4%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.1%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 66.7%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 60.0%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 68.9%  

·    সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 61.5% 

 

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পত্রজটেভ িলািথলর শিাংথশর  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

 

অঞ্চল  
িৃ স্পবিিার, 9 

হসম্বেের 2021  

শুক্রিার, 10 

হসম্বেের, 2021  

েবর্িার,  

11হসম্বেের, 2021  

Capital Region  4.35%  4.38%  4.29%  

Central New York  5.38%  5.60%  5.76%  

Finger Lakes  4.51%  4.55%  4.68%  

Long Island  4.33%  4.28%  4.23%  

Mid-Hudson  3.80%  3.64%  3.67%  

Mohawk Valley  5.48%  5.36%  5.33%  

New York City  2.26%  2.19%  2.15%  

North Country  5.53%  5.57%  5.71%  

Southern Tier  3.42%  3.34%  3.30%  

Western New York  4.60%  4.78%  4.93%  

হেে িোপী  3.30%  3.22%  3.22%  

  

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

শিাংশ থর্ম্নরূপ:  



 

 

  

NYC এর িম্বরা  
িৃ স্পবিিার, 9 

হসম্বেের 2021  

শুক্রিার, 10 

হসম্বেের, 2021  

েবর্িার,  11  

হসম্বেের, 2021  

Bronx  2.65%  2.59%  2.49%  

Kings  2.26%  2.20%  2.19%  

New York  1.55%  1.54%  1.53%  

Queens  2.37%  2.35%  2.30%  

Richmond  3.92%  3.63%  3.45%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,447 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পত্রজটেভ িলািল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,319,379 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  হমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  

Albany  27,705  67  

Allegany  3,862  19  

Broome  20,961  78  

Cattaraugus  6,490  23  

Cayuga  7,578  51  

Chautauqua  10,312  64  

Chemung  8,641  50  

Chenango  4,046  15  

Clinton  5,329  34  

Columbia  4,489  15  

Cortland  4,620  35  

Delaware  2,870  37  

Dutchess  33,048  122  

Erie  96,939  193  

Essex  1,862  4  

Franklin  3,230  29  

Fulton  5,095  22  

Genesee  5,879  21  

Greene  3,826  10  

Hamilton  396  0  

Herkimer  5,819  21  

Jefferson  7,085  43  

Lewis  3,069  12  



 

 

Livingston  5,019  27  

Madison  5,223  24  

Monroe  76,268  238  

Montgomery  4,891  15  

Nassau  202,967  394  

Niagara  21,590  41  

NYC  1,038,028  1,712  

Oneida  24,934  104  

Onondaga  44,329  244  

Ontario  8,272  39  

Orange  53,494  146  

Orleans  3,487  20  

Oswego  9,125  74  

Otsego  4,026  18  

Putnam  11,580  14  

Rensselaer  12,874  36  

Rockland  50,015  121  

Saratoga  17,949  61  

Schenectady  14,885  31  

Schoharie  2,008  11  

Schuyler  1,220  8  

Seneca  2,354  9  

St. Lawrence  8,297  71  

Steuben  7,967  39  

Suffolk  222,776  520  

Sullivan  7,602  24  

Tioga  4,264  16  

Tompkins  5,669  48  

Ulster  15,935  96  

Warren  4,479  27  

Washington  3,720  41  

Wayne  6,632  44  

Westchester  139,198  150  

Wyoming  3,814  10  

Yates  1,337  9  



 

 

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 29 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

43,948 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুোয়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী মৃিুে  

ক্াউথি  র্িুর্ মৃিুে  

Broome  1  

Dutchess  2  

Erie  4  

Genesee  1  

Kings  2  

Manhattan  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Oswego  1  

Queens  7  

Saratoga  2  

Suffolk  3  

Westchester  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গে টেক্াক্রে হক্ন্দ্রগুথল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য প্রিথম এথল 

প্রিথম পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে। হেসব বযত্রি 

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

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

ক্রথি পাথরর্। বযত্রিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারে ক্রার জর্য, এমর্থক্ স্থার্ীয় স্বাস্থয 

থবভাগ, িাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্ হেখাথর্ টেক্া পাওয়া 

োয়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়িথমি সংক্রান্ত িিয 

জার্থি vaccines.gov হেখথি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 30,383 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 24,403 জর্ 

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

অর্ুসাথর থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  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  

ক্রমসজঞ্চি 

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমসজঞ্চি 

হমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃজে      
                 

Capital Region  734,964  774  674,981  704                       

Central New York  574,582  615  532,993  516                       

Finger Lakes  743,717  993  693,210  782                       

Long Island  1,798,571  4,020  1,593,301  3,468                       

Mid-Hudson  1,411,667  2,176  1,250,758  2,038                       

Mohawk Valley  286,260  386  264,619  294                       

New York City  6,349,409  19,350  5,634,263  15,169                       

North Country  266,134  367  239,967  199                       

Southern Tier  381,208  394  351,745  291                       

Western New York  810,821  1,308  744,808  942                       

হেে বযাপী  13,357,333  30,383  11,980,645  24,403                       

                               

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথের িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর সংস্করথে উভয় সংখযা অন্তভূনি।  
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