
 

 

 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/6/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

  

শ্কাবভড-19 এর বিরুম্বে শ্েম্বের লড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর শ্ াচুল বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 67,900টে টেকার শ্ডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল ক শ্ াবভ ড-19 এর কারম্বে শ্েে িোপী 32 জম্বর্র মৃিুে   ম্বেম্বে  

    

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

থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আমার এক্ র্ম্বর অগ্রাথিক্ার  থলা সবাইথক্ টেক্া হেয়া, থবথেষ ক্থর যারা স্বাস্থ্যথসবা হসটেিংথস 

রথয়থের্। যথে আমরা প্রথয়াজর্ীয় সবাইথক্ টেক্া থেথি পাথর, িা থল আমরা আমাথের বযবসা-

বাথিজয হ ালা ও থর্রাপে রা থি পাথর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর শ্ াচুল৷ "ম ামারী শুরু  ওয়ার পর 

হিথক্ আমরা অসািারি অগ্রগথি অজনর্ ক্থরথে, এবিং যারা এ থর্া িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ 

হর্র্থর্ িাথেরথক্ প্রিম হডাথজর অযাপথয়ন্টথমন্ট হর্য়ার জর্য আথম সথর্ব নন্ধভাথব অর্ুথরাি 

জার্াচ্ছি, আর য র্ই পাথরর্ আপর্ার থিিীয় হডাজ থর্থয় হেলুর্। এক্সাথি, আমরা আমাথের 

প্রথিথবেী ও পথরবাথরর সেসযথেরথক্ থর্রাপে রা থি পাথর।"  

  

আজথক্র িথিযর সিংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 195,894  

• শ্মাে পজজটেভ - 5,672  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.90%  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.37%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো শ্রাগী - 2,250 (+19)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো শ্রাগী -329  

• ICU-শ্ি শ্রাগী - 524 (+5)  

• ICU-শ্ি ইর্টেউম্বিের্স  শ্রাগী - 293 (+5)  

• শ্মাে বডসচাজন - 202,257 (+263)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িুর্ মৃিুে - 32  



 

 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি শ্মাে মৃিুে - 

44,735  

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

HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা শুিুমাে  াসপািাল, র্াথস নিং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্ক হসবা 

হক্ন্দ্রগুথলর িারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্চ্ছিি িিয সিংগ্র  ক্থর।  

CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি  শ্মাে মৃিুে - 56,992  

NYS DOH ও NYC িারা CDC এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ ক্ হ াথভ ড-19 েিনািীর্ হডি 

সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নিং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য 

স্থ্ার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থ্াথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছিরা অন্তভুনি আথের্।  

• শ্মাে প্রম্বোগ করা টেকার শ্ডাজ - 25,635,101  

• গি 24 ঘণ্টাে শ্মাে প্রম্বোগ করা টেকার শ্ডাজ - 67,900  

• গি 7 বেম্বর্ শ্মাে প্রম্বোগ করা টেকার শ্ডাজ - 457,871  

• 18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ - 82.2%  

• 18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ - 74.2%  

• 18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ (CDC) - 84.9%  

• 18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ (CDC) - 76.1%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ 

- 69.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ - 62.7%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে শ্ডাজ 

শ্পম্বেম্বের্ (CDC) - 71.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি শ্ডাজ শ্পম্বেম্বের্ (CDC) - 

64.3%  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর েিািংথের  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
রবিিার, 3 অম্বটাির 

2021  

শ্সামিার, 4 অম্বটাির, 

2021  

মঙ্গলিার, 5 অম্বটাির 

2021  

Capital Region  3.61%  3.56%  3.60%  

Central New 

York  
4.98%  4.86%  5.03%  

Finger Lakes  4.24%  4.17%  4.18%  

Long Island  2.92%  2.82%  2.74%  

Mid-Hudson  2.24%  2.20%  2.23%  



 

 

Mohawk Valley  4.80%  5.02%  5.44%  

New York City  1.32%  1.29%  1.30%  

North Country  5.47%  5.26%  5.19%  

Southern Tier  3.23%  3.24%  3.20%  

Western New 

York  
4.11%  4.15%  4.35%  

শ্েে িোপী  2.37%  2.34%  2.37%  

  

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

েিািংে থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 3 অম্বটাির 

2021  

শ্সামিার, 4 

অম্বটাির, 2021  

মঙ্গলিার, 5 

অম্বটাির 2021  

Bronx  1.26%  1.16%  1.19%  

Kings  1.52%  1.51%  1.54%  

New York  1.07%  1.03%  1.02%  

Queens  1.28%  1.25%  1.27%  

Richmond  1.56%  1.54%  1.51%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,672 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সিং যাথক্ 2,433,917 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষি থর্ম্নরূপ: 

   

কাউবি  শ্মাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  

Albany  29,577  102  

Allegany  4,260  20  

Broome  22,994  94  

Cattaraugus  7,147  47  

Cayuga  8,262  31  

Chautauqua  11,805  80  

Chemung  9,949  94  

Chenango  4,401  24  

Clinton  6,255  32  

Columbia  4,847  10  

Cortland  5,088  16  

Delaware  3,311  19  

Dutchess  34,681  90  



 

 

Erie  102,566  378  

Essex  2,117  10  

Franklin  3,910  19  

Fulton  5,900  102  

Genesee  6,527  54  

Greene  4,188  17  

Hamilton  422  4  

Herkimer  6,327  37  

Jefferson  8,104  78  

Lewis  3,395  10  

Livingston  5,437  18  

Madison  5,774  28  

Monroe  80,974  216  

Montgomery  5,484  70  

Nassau  210,698  336  

Niagara  23,060  92  

NYC  1,073,616  1,401  

Oneida  27,221  143  

Onondaga  49,000  349  

Ontario  8,943  33  

Orange  55,944  116  

Orleans  4,002  39  

Oswego  10,565  79  

Otsego  4,354  16  

Putnam  12,141  22  

Rensselaer  14,015  69  

Rockland  51,974  91  

Saratoga  19,289  75  

Schenectady  15,904  78  

Schoharie  2,194  9  

Schuyler  1,396  9  

Seneca  2,627  15  

St. Lawrence  9,543  34  

Steuben  9,264  69  

Suffolk  233,876  514  

Sullivan  8,108  25  



 

 

Tioga  4,694  33  

Tompkins  6,239  16  

Ulster  16,817  35  

Warren  5,061  38  

Washington  4,266  25  

Wayne  7,486  50  

Westchester  142,324  124  

Wyoming  4,127  30  

Yates  1,467  7  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথি 32 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সিং যাথক্ 

44,703 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুযায়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ থভথিথি হভথে 

হে াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  2  

Broome  1  

Delaware  1  

Erie  3  

Franklin  1  

Kings  3  

Lewis  1  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  2  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  3  

Rockland  2  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  4  

  

সব থর্উ ইয়থক্নর গি টেক্াক্রি সাইেগুথল এ র্ হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য হ ালা ওয়াক্-

ইর্ টেক্াক্রথির জর্য, প্রিথম এথল প্রিম পথরথষবা পাওয়ার থভথিথি। হযসব বযচ্ছি হেে-



 

 

পথরচাথলি গি টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথচ থর্ি নারি ক্রথি চার্ 

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

ক্রথি পাথরর্। মার্ুষরা িাথের স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাগ, োথম নথস, থচথক্ৎসক্ বা  াসপািাথলর সাথিও 

হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হয াথর্ টেক্া উপলব্ধ হস াথর্ অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ি নারর্ ক্রার জর্য, 

অিবা vaccines.gov এ হযথি পাথরর্ িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয বার 

ক্রার জর্য।  

  

গিক্াল, 20,829 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবিং 20,472 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। অঞ্চথলর থভথিথি হয থর্উ ইয়ক্নবাসীর টেক্া 

হপথয়থের্ িাথের হভৌগথলক্ থবেে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

  
যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

শ্েওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

এমর্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্রমিধ্ নমার্ 

শ্মাে  
গি 24 ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

শ্মাে  
গি 24 ঘণ্টাে িৃজে  

Capital 

Region  
752,784  777  692,522  724  

Central New 

York  
587,514  460  545,202  501  

Finger Lakes  765,844  792  711,994  994  

Long Island  1,888,510  3,757  1,672,464  3,238  

Mid-Hudson  1,464,422  2,516  1,299,629  2,169  

Mohawk 

Valley  
294,114  374  272,340  354  

New York City  6,698,411  10,157  5,944,167  10,659  

North Country  272,879  223  246,660  243  

Southern Tier  391,883  402  361,876  423  

Western New 

York  
840,144  1,371  768,171  1,167  

হেে বযাপী  13,956,505  20,829  12,515,025  20,472  

  

 COVID-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযােথবাডন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের COVID-19 টেক্ার থবিরি সম্পথক্ন 

 ালর্াগাে িিয প্রোর্ ক্রথি উপলব্ধ। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথিয ক্ হ াথভ ড-19 টেক্া 

সিংক্রান্ত সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থ্য থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রি 

সিংক্রান্ত  ালর্াগাে হে াথর্ার জর্য টেক্াক্রথির িিয ডযােথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

NYSIIS এবিং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থ্য থবভাথগর হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ 

সামার্য আলাো যার মথিয হেডাথরলভাথব হেওয়া হডাজ এবিং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। 

উপথরর সিংস্করথি উভয় সিং যা অন্তভূনি।  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://www.vaccines.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
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