
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2021  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 65,058 টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জমু্বড় 31 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে 

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

থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"থর্উ ইয়ক্ন হেে থসদ্ধান্তমূলক্ পেথেপ থর্থে হক্াথভড-19 এর থবস্তার হরাধ ক্রার জর্য যখর্ 

আমরা রাজয জথুড় এই ম ামারীর সাথি হমাক্াথবলা ক্রথে," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "টেক্া 

হর্ওয়ার হচথয় ভাথলা সমাধার্ আর থক্েু হর্ই, এবং হসই জর্যই আমরা চাই হয প্রথিযক্টে হযাগয 

থর্উ ইয়ক্নবাসী এক্টে শে থর্র্ যি িাড়ািাথড় সম্ভব। আমরা থশশু এবং পথরবরগুথলথক্ থর্রাপে 

রাখথি ক্াজ ক্রথে, থক্ন্তু টেক্া আমাথের রাথজযর ভথবষ্যথির উথেথশয থর্থয় যাথব এবং 

আমাথের এই থবপয নয়ক্ারী সময় হিথক্ প্রকৃ্িই পুর্রুদ্ধার হপথি সা াযয ক্রথব।"  

  

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

  

• বরম্ব ােন করা  রীক্ষার ফলাফল - 209,381  

• হমাে ইবিিাচক - 5,288  

• ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 2.53%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 2.72%  

•  াস ািাম্বল হরাগী ভবিন - 2,345 (+9)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 334  

• ICU-হি িাকা হরাগী- 567 (++12)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন  ওো হরাগী - 326 (+0)  

• হমাে োড়া হ ম্বেম্বের্ - 199,511 (+300)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােনকৃি র্িুর্ মৃিুে - 31  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােন করা হমাে মৃিুে - 

44,372  



 

 

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 মিুৃযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর।  

• CDC-এর কাম্বে বরম্ব ােন করা এিাং িাম্বের দ্বারা সাংকবলি হমাে মৃিুে - 56,462  

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  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্।  

• হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 24,965,748  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 65,058  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 343,878  

• 18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা অন্তি একটে টেকার হডাজ 

হ ম্বেম্বের্ - 81.0%  

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

73.1%  

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

হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 83.3%  

• 18 িের ও িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ 

হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 74.8%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা অন্তি একটে টেকার হডাজ হ ম্বেম্বের্ - 

68.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 61.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা অন্তি একটে টেকার হডাজ হ ম্বেম্বের্ 

(CDC) - 70.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

63.1%  

  

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

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
িুধ্িার, হসম্বেের 22, 

2021  

িৃ স্পবিিার, 23 হসম্বেের, 

2021  

শুক্রিার, 24 হসম্বেের 

2021  

Capital Region  3.80%  3.81%  3.67%  

Central New 
York  

4.48%  4.79%  4.79%  

Finger Lakes  4.46%  4.51%  4.49%  

Long Island  3.59%  3.48%  3.49%  

Mid-Hudson  2.81%  2.79%  2.79%  

Mohawk Valley  4.58%  4.69%  4.69%  

New York City  1.82%  1.78%  1.70%  

North Country  5.71%  5.48%  5.37%  

Southern Tier  3.38%  3.52%  3.36%  



 

 

Western New 
York  

4.26%  4.37%  4.36%  

হেে িো ী  2.75%  2.76%  2.72%  

  

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

শিাংশ থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  
িুধ্িার, হসম্বেের 22, 

2021  

িৃ স্পবিিার, 23 হসম্বেের, 

2021  

শুক্রিার, 24 হসম্বেের 

2021  

Bronx  1.89%  1.82%  1.77%  

Kings  1.91%  1.89%  1.81%  

New York  1.43%  1.41%  1.35%  

Queens  1.97%  1.91%  1.79%  

Richmond  2.26%  2.12%  1.99%  

  

গিক্াল, 5,288 থর্উ ইয়ক্নবাসী থর্উ ইয়ক্ন হেথে COVID-19 এর জর্য ইথিবাচক্ িল লাভ 

ক্থরথের্, যার িথল হমাে সংখযা  থয়থে 2,384,687। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষ্ণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  

Albany  28,708  71  

Allegany  4,077  16  

Broome  22,102  114  

Cattaraugus  6,833  28  

Cayuga  8,013  32  

Chautauqua  11,190  79  

Chemung  9,277  93  

Chenango  4,245  12  

Clinton  5,830  56  

Columbia  4,719  20  

Cortland  4,894  32  

Delaware  3,133  10  

Dutchess  33,960  57  

Erie  99,889  237  

Essex  1,977  7  

Franklin  3,647  48  

Fulton  5,433  48  

Genesee  6,176  29  

Greene  4,012  14  

Hamilton  409  1  

Herkimer  6,078  19  

Jefferson  7,601  41  



 

 

Lewis  3,252  9  

Livingston  5,264  33  

Madison  5,490  36  

Monroe  78,767  251  

Montgomery  5,189  40  

Nassau  207,815  352  

Niagara  22,357  86  

NYC  1,059,589  1,490  

Oneida  26,148  100  

Onondaga  46,538  213  

Ontario  8,642  38  

Orange  54,852  123  

Orleans  3,735  23  

Oswego  9,862  73  

Otsego  4,213  18  

Putnam  11,928  27  

Rensselaer  13,483  41  

Rockland  51,090  94  

Saratoga  18,595  42  

Schenectady  15,434  47  

Schoharie  2,103  11  

Schuyler  1,311  10  

Seneca  2,506  10  

St. Lawrence  9,072  41  

Steuben  8,633  80  

Suffolk  229,286  567  

Sullivan  7,879  27  

Tioga  4,484  20  

Tompkins  6,024  23  

Ulster  16,449  40  

Warren  4,769  17  

Washington  4,031  33  

Wayne  7,099  56  

Westchester  141,220  129  

Wyoming  3,956  17  

Yates  1,419  7  

  

গিক্াল, 31 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী COVID-19 এর ক্ারথণ মারা হগথের্, যার িথল হমাে সংখযা 

 থয়থে 44,372। বসবাথসর ক্াউথি অর্ুযায়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  



 

 

Bronx  2  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Columbia  1  

Erie  3  

Fulton  1  

Kings  3  

Nassau  2  

Niagara  2  

Oneida  1  

Onondaga  3  

Ontario  1  

Oswego  1  

Queens  2  

Richmond  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Ulster  1  

Warren  1  

Westchester  1  

  

সব থর্উ ইয়থক্নর গণ টেক্াক্রণ সাইেগুথল এখর্ হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখালা ওয়াক্-

ইর্ টেক্াক্রথণর জর্য, প্রিথম এথল প্রিম পথরথষ্বা পাওয়ার থভথিথি। হযসব বযশ্চি হেে-

পথরচাথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রথি চার্ 

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

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

সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া উপলব্ধ হসখাথর্ অযাপথয়িথমি থর্ধ নারর্ ক্রার 

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

বার ক্রার জর্য।  

  

গিক্াল, 34,764 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবং 31,046 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজ সম্পূণ ন ক্থরথের্। অঞ্চথলর থভথিথি হয থর্উ ইয়ক্নবাসীর টেক্া হপথয়থের্ 

িাথের হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ হেওো 

 ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেক্তি  

অঞ্চল  
ক্রমিধ্ নমার্ 

ম হ াে  
গি 24 ঘিাে িৃক্তে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

ম হ াে  
গি 24 ঘিাে িৃক্তে  

Capital Region  745,509  1,036  685,492  1,079  

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


 

 

Central New 
York  

582,555  772  540,537  663  

Finger Lakes  756,831  1,318  704,273  963  

Long Island  1,858,102  6,330  1,642,172  4,650  

Mid-Hudson  1,444,070  2,862  1,280,156  2,460  

Mohawk Valley  291,014  467  269,340  445  

New York City  6,560,081  18,833  5,817,569  18,471  

North Country  270,365  437  243,952  399  

Southern Tier  387,947  735  358,004  664  

Western New 
York  

828,242  1,974  759,118  1,252  

হেে বযাপী  13,724,716  34,764  12,300,613  31,046  

  

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

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

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

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

NYSIIS এবং CIR হিথক্ প্রাপ্ত থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State Department of 

Health)দ্বারা থরথপােন ক্রা হডোর সাথি হিডারাল দ্বারা থরথপােন ক্রা হডোর সামার্য পাি নক্য 

িাথক্, হযটের অন্তভুনি  ল হিডারাল দ্বারা প্রথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেখাে পাি নক্য। 

উপথরর সংস্করথণ উভয় সংখযা অন্তভূনি।  
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