
 

 

 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/7/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িিে বেম্বেম্বের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 76,647টে টেকার শ্ডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল শ্কাবভড-19 এর কারম্বে শ্েে জুম্বড় 23 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"প্রথিথের্ আরও হবথি থর্উ ইয়ক্নবাসীথক্ টেক্া থর্থি হেথে আথি গথব নি," গভর্ নর শ্ াচুল 

িম্বলর্। "এটে েুবই গুরুত্বপূর্ ন হে হক্বল আপথর্ই শুধু র্র্, বরং আপর্ার পথরবারও টেক্া গ্র র্ 

ক্থর, থবথিষ ক্থর 12 বের এবং িার হবথি বয়সী সন্তার্রা। আসুর্ আিাথের সন্তার্থের 

থর্রাপথে এবং সু্কথল রাথে িাথের টেক্া গ্র র্ থর্শ্চিি ক্রার িাধযথি।" 

  

আজথক্র িথিযর সংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

 

·   বরম্ব ােন করা  রীক্ষার ফলাফল - 225,685  

·   শ্মাে  জজটেভ - 5,243  

·    জজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.32%  

·   7-বেম্বর্  জজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.43%  

·    াস ািাম্বল ভবিন  ওো শ্রাগী - 2,249 (-1)  

·   র্িুর্ ভবিন  ওো শ্রাগী - 272  

·  ICU-শ্ি িাকা শ্রাগী - 510 (-14) 

·   ICU-শ্ি ইর্টেউম্বিের্স  শ্রাগী - 286 (-7)  

·   শ্মাে বডসচাজন - 202,532 (+275)  

·   HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােন করা র্িুর্ মৃিুে - 23  

·   HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােন করা শ্মাে মৃিুে - 44,758  

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

HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস ো শুধুিাে  াসপািাল, র্াথস নং হ াি ও প্রাপ্তবয়স্ক 

হসবা হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ িিুৃযর থর্শ্চিি িিয সংগ্র  ক্থর।  

·   CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােন করা ও সংকবলি শ্মাে মিুৃে - 57,031  



 

 

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হে হক্াথর্া স্থাথর্ িারা োওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্। 

·   শ্মাে প্রোর্ করা টেকার শ্ডাজ - 25,711,748  

·   গি 24 ঘণ্টাে শ্মাে প্রম্বোগ করা টেকার শ্ডাজ - 76,647  

·   গি 7 বেম্বর্ শ্মাে প্রম্বোগ করা টেকার শ্ডাজ - 480,326  

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

শ্ডাজ শ্ ম্বেম্বের্ - 82.4%  

·   18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি শ্ডাজ 

শ্ ম্বেম্বের্ - 74.3%  

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

শ্ডাজ শ্ ম্বেম্বের্ (CDC) - 84.9%  

·   18 িের িা িার শ্িবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি শ্ডাজ 

শ্ ম্বেম্বের্ (CDC) - 76.1%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা অন্তি একটে টেকার শ্ডাজ শ্ ম্বেম্বের্ - 69.7%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 62.8%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে শ্ডাজ শ্ ম্বেম্বের্ (CDC) - 

72.0%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি শ্ডাজ শ্ ম্বেম্বের্ (CDC) - 64.3%  

 প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ িলািথলর িিাংি ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে 

িা  ল:  

অঞ্চল  শ্সামিার  মঙ্গলিার  িুধ্িার  

Capital Region  3.56%  3.60%  3.63%  

Central New York  4.86%  5.03%  5.09%  

Finger Lakes  4.17%  4.18%  4.33%  

Long Island  2.82%  2.74%  2.71%  

Mid-Hudson  2.20%  2.23%  2.29%  

Mohawk Valley  5.02%  5.44%  5.38%  

New York City  1.29%  1.30%  1.36%  

North Country  5.26%  5.19%  5.26%  

Southern Tier  3.24%  3.20%  3.38%  

Western New York  4.15%  4.35%  4.39%  

হেে বযাপী  2.34%  2.37%  2.43%  

  

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

িলািথলর গড় িিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে:  

  

িম্বরা  শ্সামিার  মঙ্গলিার  িুধ্িার  

Bronx  1.16%  1.19%  1.16%  



 

 

Kings  1.51%  1.54%  1.70%  

New York  1.03%  1.02%  1.03%  

Queens  1.25%  1.27%  1.30%  

Richmond  1.54%  1.51%  1.53%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,243 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পশ্চজটেভ  থয়থেল, 

োর িথল হিাে সংেযা ো াঁড়াল 2,439,160। এক্টে হভৌগথলক্ থবিে িিয থর্ম্নরূপ: 

  

কাউবি  শ্মাে ইবিিাচক  র্িুর্ ইবিিাচক  

Albany  29,671  94  

Allegany  4,290  30  

Broome  23,108  114  

Cattaraugus  7,170  23  

Cayuga  8,296  34  

Chautauqua  11,824  19  

Chemung  10,020  71  

Chenango  4,419  18  

Clinton  6,288  33  

Columbia  4,856  9  

Cortland  5,111  23  

Delaware  3,329  18  

Dutchess  34,772  91  

Erie  102,820  254  

Essex  2,127  10  

Franklin  3,934  24  

Fulton  5,919  19  

Genesee  6,573  46  

Greene  4,205  17  

Hamilton  424  2  

Herkimer  6,354  27  

Jefferson  8,148  44  

Lewis  3,409  14  

Livingston  5,462  25  

Madison  5,802  28  

Monroe  81,250  276  

Montgomery  5,526  42  

Nassau  211,019  321  



 

 

Niagara  23,123  63  

NYC  1,075,181  1565  

Oneida  27,322  101  

Onondaga  49,204  204  

Ontario  8,973  30  

Orange  56,064  120  

Orleans  4,026  24  

Oswego  10,645  80  

Otsego  4,365  11  

Putnam  12,172  31  

Rensselaer  14,067  52  

Rockland  52,101  127  

Saratoga  19,360  71  

Schenectady  15,954  50  

Schoharie  2,197  3  

Schuyler  1,403  7  

Seneca  2,637  10  

St. Lawrence  9,598  55  

Steuben  9,350  86  

Suffolk  234,329  453  

Sullivan  8,138  30  

Tioga  4,726  32  

Tompkins  6,265  26  

Ulster  16,848  31  

Warren  5,084  23  

Washington  4,285  19  

Wayne  7,548  62  

Westchester  142,434  110  

Wyoming  4,153  26  

Yates  1,482  15  

  

গিক্াল থর্উ ইয়ক্ন হেথে হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ 23 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর িিুৃয  থয়থে, োর 

িথল হিাে সংেযা এথস ো াঁথড়থয়থে 44,758-হি। বসবাথসর ক্াউথি অর্ুোয়ী, থর্থচ হভৌথগাথলক্ 

থভথিথি হভথে হেোথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  1  



 

 

Bronx  1  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  2  

Cortland  2  

Erie  2  

Greene  1  

Kings  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Niagara  2  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Queens  1  

Seneca  1  

Suffolk  2  

Warren  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গর্ টেক্াক্রর্ হক্ন্দ্রগুথল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য প্রিথি এথল 

প্রিথি পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথিথি টেক্া হেওয়ার জর্য হোলা আথে। হেসব বযশ্চি 

হেে-পথরচাথলি গর্ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথিথির সিয়সূথচ থর্ধ নারর্ ক্রথি চার্ 

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

ক্রথি পাথরর্। বযশ্চিরা অযাপথয়িথিথির সিয়সূথচ থর্ধ নারর্ ক্রার জর্য, এির্থক্ স্থার্ীয় স্বাস্থয 

থবভাগ, িাথি নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্ হেোথর্ টেক্া 

পাওয়া োয়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়িথিি সংক্রান্ত িিয 

জার্থি vaccines.gov  হেেথি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 24,116 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিি হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 26,646 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সম্পূর্ ন ক্থরথেথলর্। অঞ্চথলর থভথিথি হে থর্উ ইয়ক্নবাসীর টেক্া 

হপথয়থের্ িাথের হভৌগথলক্ থবিে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

শ্েওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

ম শ্ াে  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

ম শ্ াে  

গি 24 

ঘিাে িৃজে  

Capital 

Region  
753,490  706  693,113  591  

Central New 

York  
587,991  477  545,663  461  

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


 

 

Finger Lakes  766,621  777  712,828  834  

Long Island  1,891,591  3,081  1,677,006  4,542  

Mid-Hudson  1,466,659  2,237  1,302,035  2,406  

Mohawk 

Valley  
294,381  267  272,608  268  

New York 

City  
6,713,293  14,882  5,959,739  15,572  

North 

Country  
273,127  248  246,995  335  

Southern 

Tier  
392,206  323  362,173  297  

Western 

New York  
841,262  1,118  769,511  1,340  

হেে বযাপী  13,980,621  24,116  12,541,671  26,646  

  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযািথবাথডনর িাধযথি ক্ হ াথভ ড-19 টেক্া থবিরর্ সম্পথক্ন থর্উ 

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেোথর্ার জর্য টেক্াক্রথর্র িিয ডযািথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সািার্য আলাো োর িথধয হিডাথরলভাথব হেওয়া হডাজ এবং অর্যার্য সািার্য পাি নক্য 

অন্তভুনি। উপথরর সংস্করথর্ উভয় সংেযা অন্তভূনি।  
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