
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2021  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 54,183টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জমু্বড় 27 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হক্াথভড-19 এর সাথি লড়াই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি সম্পথক্ন 

থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আমরা হেথের প্রথিটে হক্াণায় আক্রাথের সংখ্যা থর্থবড়ভাথব পর্ নথবেণ ক্রা অবযা ি হরথখ্থে 

এবং হর্খ্াথর্ই আমরা র্িুর্ সংক্রমণ হবথড় হর্থি হেথখ্ হসখ্াথর্ সব প্রথয়াজর্ীয় সংস্থার্ 

পাঠাথর্ার জর্য আমরা প্রস্তুি রথয়থে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল৷ "আমরা আমাথের র্জরোথর 

ক্মাথর্ার হক্াথর্া সুথর্াগ হর্ই, থবথেষ ক্থর র্খ্র্ আমরা েরৎক্াথলর আথরা হভিথর প্রথবে 

ক্রথে র্খ্র্ হলাক্জর্ ঘথরর বাইথর আথরা হবথে সময় ক্াোথি শুরু ক্থরথে৷ আথম সবাইথক্ 

হমৌথলক্ থর্রাপত্তা বযবস্থাগুথলা অর্ুেীলর্ ক্রার অর্ুথরাধ জার্াই, এবং র্থে এখ্থর্া আপর্ার 

টেক্া হর্য়ার প্রথয়াজর্ িাথক্, িা থল এটে এক্টে অগ্রাথধক্ার  ওয়া উথচি ক্ারণ আপর্ার হেথর 

ক্রা প্রথিটে থের্ আপথর্ হক্াথভড-19 এ আক্রাে  ওয়ার ঝুুঁ থক্থি রথয়থের্৷"   

 

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 222,958  

• হমাে পজজটেভ - 6,070  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.72%  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.76%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,336 (+16)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 313  

• ICU-হি হরাগী - 555 (+3)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 326 (-5)  

• হমাে বডসচাজন - 199,211 (+276)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িুর্ মৃিুে 

- 27  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 

44,340  



 

 

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 মিুৃযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  

ক্থর।  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 56,462  

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, 

 স্পিস ও অর্যার্য স্থার্গুথল স  হর্ হক্াথর্া স্থাথর্ মারা র্াওয়া বযশ্চিরা অেভুনি আথের্।  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 24,900,690  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 54,183  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 337,532  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 80.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 72.9%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.1%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 74.7%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 68.3%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 61.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 70.4%  

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

63.0%  

  

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

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, হসম্বেের 

21, 2021  

িুধ্িার, হসম্বেের 

22, 2021  

িৃ স্পবিিার, হসম্বেের 

23, 2021  

Capital Region  4.04%  3.80%  3.81%  

Central New 
York  

4.86%  4.48%  4.79%  

Finger Lakes  4.78%  4.46%  4.51%  

Long Island  3.68%  3.59%  3.48%  

Mid-Hudson  2.92%  2.81%  2.79%  

Mohawk Valley  4.86%  4.58%  4.69%  

New York City  1.91%  1.82%  1.78%  

North Country  5.85%  5.71%  5.48%  



 

 

Southern Tier  3.41%  3.38%  3.52%  

Western New 
York  

4.81%  4.26%  4.37%  

হেে িোপী  2.91%  2.75%  2.76%  

  

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

েিাংে থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 

হসম্বেের 21, 2021  

িুধ্িার, হসম্বেের 

22, 2021  

িৃ স্পবিিার, 

হসম্বেের 23, 2021  

Bronx  1.91%  1.89%  1.82%  

Kings  2.05%  1.91%  1.89%  

New York  1.51%  1.43%  1.41%  

Queens  2.02%  1.97%  1.91%  

Richmond  2.45%  2.26%  2.12%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 6,070 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ িলািল 

হপথয়থের্, র্া হমাে আক্রাথের সংখ্যাথক্ 23,79,399 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

ক্াউথি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

ইবিিাচক  

Albany  28,637  124  

Allegany  4,061  23  

Broome  21,988  90  

Cattaraugus  6,805  55  

Cayuga  7,981  39  

Chautauqua  11,111  131  

Chemung  9,184  72  

Chenango  4,233  21  

Clinton  5,774  58  

Columbia  4,699  35  

Cortland  4,862  22  

Delaware  3,123  33  

Dutchess  33,903  76  

Erie  99,652  393  

Essex  1,970  19  

Franklin  3,599  35  

Fulton  5,385  64  

Genesee  6,147  50  

Greene  3,998  26  

Hamilton  408  0  



 

 

Herkimer  6,059  29  

Jefferson  7,560  39  

Lewis  3,243  25  

Livingston  5,231  27  

Madison  5,454  28  

Monroe  78,516  262  

Montgomery  5,149  37  

Nassau  207,463  359  

Niagara  22,271  88  

NYC  1,058,099  1,607  

Oneida  26,048  149  

Onondaga  46,325  344  

Ontario  8,604  35  

Orange  54,729  110  

Orleans  3,712  35  

Oswego  9,789  122  

Otsego  4,195  18  

Putnam  11,901  31  

Rensselaer  13,442  78  

Rockland  50,996  53  

Saratoga  18,553  85  

Schenectady  15,387  62  

Schoharie  2,092  9  

Schuyler  1,301  12  

Seneca  2,496  7  

St. 
Lawrence  

9,031  56  

Steuben  8,553  64  

Suffolk  228,719  549  

Sullivan  7,852  25  

Tioga  4,464  30  

Tompkins  6,001  27  

Ulster  16,409  36  

Warren  4,752  27  

Washington  3,998  31  

Wayne  7,043  30  

Westchester  141,091  157  

Wyoming  3,939  16  

Yates  1,412  5  

  



 

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 27 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, র্া হমাে মিুৃযর সংখ্যাথক্ 

44,340 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুর্ায়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথত্তথি হভথে 

হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  1  

Cortland  1  

Dutchess  2  

Kings  4  

Monroe  1  

Onondaga  4  

Orange  1  

Queens  4  

Rensselaer  1  

Schenectady  1  

Suffolk  4  

Sullivan  1  

Washington  2  

  

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

প্রিথম পাওয়ার থভথত্তথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখ্ালা আথে। হর্সব বযশ্চি 

হেে-পথরচাথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রথি চার্ 

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

ক্রথি পাথরর্। মার্ুষরা িাথের স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, িাথম নথস, থচথক্ৎসক্ বা  াসপািাথলর 

সাথিও হর্াগাথর্াগ ক্রথি পাথরর্ হর্খ্াথর্ টেক্া উপলব্ধ হসখ্াথর্ অযাপথয়িথমি থর্ধ নারর্ ক্রার 

জর্য, অিবা vaccines.gov এ হর্থি পাথরর্ িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়িথমথির িিয 

বার ক্রার জর্য।  

  

গিক্াল, 31,531 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 32,543 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। অঞ্চথলর থভথত্তথি হর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর টেক্া 

হপথয়থের্ িাথের হভৌগথলক্ থবেে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

ম হ াে  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

ম হ াে  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

Capital 
Region  

744,473  884  684,413  677  

Central New 
York  

581,783  629  539,874  560  

Finger Lakes  755,513  1,212  703,310  943  

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


 

 

Long Island  1,851,772  5,236  1,637,522  3,537  

Mid-Hudson  1,441,208  3,022  1,277,696  2,066  

Mohawk 
Valley  

290,547  450  268,895  365  

New York 
City  

6,541,248  17,155  5,799,098  22,280  

North 
Country  

269,928  429  243,553  334  

Southern 
Tier  

387,212  1,015  357,340  808  

Western 
New York  

826,268  1,499  757,866  973  

হেে িোপী  13,689,952  31,531  12,269,567  32,543  

  

 COVID-19 ভযাশ্চির্ ট্রযাক্ার ডযােথবাডন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের COVID-19 টেক্ার থবিরণ সম্পথক্ন 

 ালর্াগাে িিয প্রোর্ ক্রথি উপলব্ধ। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধয হক্াথভড-19 টেক্া 

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

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

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

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

উপথরর সংস্করথণ উভয় সংখ্যা অেভূনি।  
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