
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/4/2021  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 42,162টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 24 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

  

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

থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আমরা থর্উ ইয়ক্নবাসীথের টেক্া হেওয়ার হেথে অথর্ক্ অগ্রগথি অজনর্ ক্থরথে, থক্ন্তু 

আমাথের সিক্ন িাক্া গুরুত্বপূর্ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল৷ "থর্থজথক্ ও আপর্ার থিয়জর্থক্ 

থর্রাপে রাখথি আপর্ার  াি ধুথি ও আপর্ার মাস্ক পরথি ভুলথবর্ র্া। সবথচথয় গুরুত্বপূর্ ন 

 থলা, আপথর্ ও আপর্ার পথরবার যি িাড়ািাথড় সম্ভব টেক্া হর্য়ার থবষয়টে থর্শ্চিি ক্রুর্, 

ক্ারর্ টেক্াই  থলা ম ামারীর থবরুথে আমাথের সবথচথয় বড় অস্ত্র।"  

  

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

 

·     যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 122,193  

·     হমাে পজজটেভ - 2,896  

·     পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.37%  

·     7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.37%  

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,208 (+57)  

·     র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 245  

·     ICU-হি হরাগী - 529 (+4)  

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 300 (+15)  

·     হমাে বডসচাজন - 201,807 (+197)  

·     HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িুর্ মৃিুে - 24  

·     HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 44,665  

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 িাপ্তবয়স্ক হসবা 

হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর।  



 

 

·     CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি  হমাে মৃিুে - 56,917  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ ক্ হ াথভ ড-19 শিনাধীর্ 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 - 25,520,746  

·     গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 42,162  

·     গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 453,511  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 82.0%  

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

হপম্বেম্বের্ - 74.0%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 84.7%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 75.9%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 69.5%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 62.5%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

71.8%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 64.1%   

 

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

 থয়থে িা  ল:   

অঞ্চল  
শুক্রিার, 1 

অম্বটাির 2021  

েবর্িার, 2 

অম্বটাির 2021  

রবিিার, 3 

অম্বটাির 2021  

Capital 

Region  
3.66%  3.69%  3.61%  

Central New 

York  
5.18%  5.19%  4.98%  

Finger Lakes  4.37%  4.39%  4.24%  

Long Island  2.99%  2.97%  2.92%  

Mid-Hudson  2.37%  2.34%  2.24%  

Mohawk 

Valley  
4.98%  4.94%  4.80%  

New York 

City  
1.37%  1.34%  1.32%  

North 

Country  
5.59%  5.56%  5.47%  

Southern Tier  3.40%  3.30%  3.23%  



 

 

Western New 

York  
4.33%  4.31%  4.11%  

হেে বযাপী  2.45%  2.44%  2.37%  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরা'র 7-থেথর্র পরীোর পশ্চজটেভ 

িলািথলর গড় শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে:   

  

িম্বরা  
শুক্রিার, 1 

অম্বটাির 2021  

েবর্িার, 2 

অম্বটাির 2021  

রবিিার, 3 

অম্বটাির 2021  

Bronx  1.32%  1.31%  1.26%  

Kings  1.53%  1.49%  1.52%  

New York  1.08%  1.05%  1.07%  

Queens  1.41%  1.34%  1.28%  

Richmond  1.60%  1.69%  1.56%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 2,896 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী ক্ হ াথভ ড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ 

িলািল হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,424,368 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে 

হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ: 

   

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

ইবিিাচক  

Albany  29,409  31  

Allegany  4,228  11  

Broome  22,847  67  

Cattaraugus  7,074  18  

Cayuga  8,207  8  

Chautauqua  11,678  19  

Chemung  9,824  36  

Chenango  4,368  9  

Clinton  6,193  30  

Columbia  4,828  6  

Cortland  5,054  13  

Delaware  3,273  9  

Dutchess  34,557  38  

Erie  101,993  158  

Essex  2,099  11  

Franklin  3,863  24  

Fulton  5,767  19  



 

 

Genesee  6,448  17  

Greene  4,152  9  

Hamilton  415  0  

Herkimer  6,265  9  

Jefferson  7,967  20  

Lewis  3,372  3  

Livingston  5,407  5  

Madison  5,728  13  

Monroe  80,574  135  

Montgomery  5,388  8  

Nassau  210,154  167  

Niagara  22,914  38  

NYC  1,071,062  1062  

Oneida  26,983  44  

Onondaga  48,488  79  

Ontario  8,885  14  

Orange  55,729  70  

Orleans  3,949  12  

Oswego  10,438  40  

Otsego  4,319  9  

Putnam  12,103  13  

Rensselaer  13,903  24  

Rockland  51,780  51  

Saratoga  19,165  51  

Schenectady  15,794  12  

Schoharie  2,182  1  

Schuyler  1,376  2  

Seneca  2,604  6  

St. Lawrence  9,487  31  

Steuben  9,145  35  

Suffolk  233,008  220  

Sullivan  8,065  15  

Tioga  4,647  10  

Tompkins  6,202  5  

Ulster  16,753  16  

Warren  4,967  14  

Washington  4,215  6  

Wayne  7,418  33  



 

 

Westchester  142,111  81  

Wyoming  4,085  6  

Yates  1,459  3  

  

গিক্াল, ক্ হ াথভ ড-19 এর ক্ারথর্ 24 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর 

সংখযাথক্ 44,665 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুযায়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথিথি 

হভথে হেখাথর্া  থয়থে:   

  

িসিাম্বসর কাউবি অর্ুযােী 

মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  1  

Cortland  1  

Erie  1  

Kings  2  

Monroe  3  

Niagara  1  

Queens  7  

Rensselaer  2  

Schenectady  2  

Suffolk  2  

Wayne  1  

Westchester  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গর্ টেক্াক্রর্ হক্ন্দ্রগুথল হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য িিথম এথল 

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

হেে-পথরচাথলি গর্ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারর্ 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 থর্ধ নারর্ ক্রার জর্য, এমর্থক্ স্থার্ীয় স্বাস্থয 

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, 12,520 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 15,612 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন 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 িেজি    

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6-7Ry7Zd-KHse1uxFmexXLmuVgJm1lBEIZb2PV3JAQhc8_mfTGrZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj01SEJEWmlySXhSZ2pjVUZId1BrUVdLLXQ0SmVITkFnaGNnNnJScjBRakxod2liWEZSbXJaQ0FGb2RIUndjem92TDNkM2R5NTJZV05qYVc1bGN5NW5iM1l2


 

 

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  গি 24 ঘণ্টাে িৃজে    

Capital 

Region  
751,513  382  691,337  404  

  

Central New 

York  
586,763  272  544,433  257  

  

Finger Lakes  764,647  365  710,589  409    

Long Island  1,882,675  1,539  1,667,198  2,316    

Mid-Hudson  1,460,458  837  1,296,039  1,228    

Mohawk 

Valley  
293,547  133  271,716  149  

  

New York 

City  
6,680,227  8,168  5,923,996  10,012  

  

North 

Country  
272,456  131  246,197  150  

  

Southern Tier  391,278  175  361,205  202    

Western New 

York  
838,312  518  766,507  485  

  

হেে বযাপী  13,921,876  12,520  12,479,217  15,612    

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর মাধযথম ক্ হ াথভ ড-19 টেক্া থবিরর্ সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধয ক্ হ াথভ ড-19 টেক্া 

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথর্র িিয ডযাশথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

NYSIIS এবং CIR হিথক্ িাপ্ত 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 িথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেখাে পাি নক্য। 

উপথরর সংস্করথর্ উভয় সংখযা অন্তভূনি।  

 

###  

  

 
আথরা সংবাে পাওয়া যাথব এখাথর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এশ্চিথক্উটেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d243704c-8dd84957-d2418979-0cc47a6d17e0-f6a5357a065c3a2f&q=1&e=29d3c8cc-611b-4653-a593-249018a2214f&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES9C39BA8897C8EA8685258764006BC7B500000000000000000000000000000000

