
 

অবি লম্বে প্রকাম্বে র উম্বে শ্েে: 10/8/2021  গভর্ নর কোবি শ্ াচুল 

 

 

গভর্ নর কুওম্ব া একটি িড়  াইলফলক অর্নর্ করার কিা শ্ াষণা কম্বরম্বের্ শ্েম্ব তু 

85% শ্োগে বর্উ ইয়কনিাসীরা শ্কাবভড-19 টিকার অন্তত একটি শ্ডার্ শ্েম্বয়ম্বের্  

  

গত  24  ণ্টায় 65,545 টিকার শ্ডার্ প্রদার্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গতকাল 5,654 র্র্ র্তুর্ েজর্টিভ  ম্বয়ম্বের্  

  

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

সম্পথক্ন থর্উইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"85 শিাাংশ থর্উ ইয়ক্নবাসী অন্তি এক্টে হডাজ পাওয়ার মাইলফলথক্ হপ ৌঁেথর্ার সাথি আমরা 

এই ম ামারীথক্ হশষ ক্রার এবাং আমাথের জীবর্ স্বাভাথবক্ ক্রার উথেথশয আর এক্ ধাপ 

ক্াথে এথগথয় হগথে," গভর্ নর শ্ াচুল িম্বলর্। "যথেও এটে এক্টে অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ন কৃ্থিত্ব, 

এখর্ও আমাথের থক্েু সম্প্রোয় টেক্াক্রথর্র হেথে থপথেথয় আথে। সব হচথয় গুরুত্বপূর্ ন ক্াজ 

 ল টেক্া হর্ওয়া যথে আপথর্ এক্টে উচ্চ ঝ ুঁ থক্পূর্ ন এলাক্ায় িাথক্র্ অিবা আপর্ার হরাগ 

প্রথিথরাধ েমিা হ্রাসপ্রাপ্ত  য়।আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথক্ অর্ থরাধ ক্রথে টেক্া থর্থি 

থর্থজথক্ এবাং আপর্ার চারপাথশ সবাইথক্ থর্রাপে রাখথি।"  

 

আজথক্র িথিযর সাংথেপ্তসার থর্থচ হেওয়া  ল:  

  

• বরম্বোিন করা েরীক্ষার ফলাফল - 229,231  

• শ্ াি ইবতিাচক - 5,654  

• ইবতিাচম্বকর েতাাংে - 2.47%  

• 7-বদম্বর্র গড় েতকরা েজর্টিভ - 3.13%  

•  াসোতাম্বল শ্রাগী ভবতন - 2,175 (-74)  

• র্তুর্ ভবতন  ওয়া শ্রাগী - 269  

• ICU-শ্ত িাকা শ্রাগী - 474 (-36)  

• ইর্টিউম্বিের্ স  ICU-শ্ত ভবতন করা শ্রাগীর সাংখ্ো- 263 (-23)  

• শ্ াি োড়া শ্েম্বয়ম্বের্ - 202,857 (+325)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর  াধ্েম্ব  বরম্বোিন করা র্তুর্  ৃতুে - 42  

• স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর  াধ্েম্ব  বরম্বোিন করা শ্ াি  ৃতুে - 

44,802  



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

HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা শুধ মাে  াসপািাল, র্াথস নাং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্ক 

হসবা হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মৃিুযর থর্শ্চিি িিয সাংগ্র  ক্থর।  

  

CDC-এর কাম্বে বরম্বোিন করা এিাং তাম্বদর দ্বারা সাংকবলত শ্ াি  ৃতুে - 57,047  

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

সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নাং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্।  

• শ্ াি প্রদার্ করা টিকার শ্ডার্ - 25,777,293  

• গত 24  ণ্টায় শ্ াি প্রদার্ করা টিকার শ্ডার্ - 65,545  

• গত 7 বদম্বর্ শ্ াি প্রদার্ করা টিকার শ্ডার্ - 497,856  

• 18 িা তার শ্িবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা অন্তত একটি টিকার শ্ডার্ 

শ্েম্বয়ম্বের্ - 82.5%  

• 18 িা তার শ্িবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসী োরা টিকার বসবরর্ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 

74.4%  

• 18 িের ও তার শ্িবে িয়সী বর্উইয়কনিাসীম্বদর েত েতাাংে টিকার অন্তত একিা 

শ্ডার্ শ্েম্বয়ম্বের্ (CDC) - 72.0%  

• 18 িের ও তার শ্িবে িয়সী বর্উইয়কনিাসীম্বদর েত েতাাংে টিকার সম্পূণ ন শ্ডার্ 

শ্েম্বয়ম্বের্ (CDC) - 64.4%  

• সকল বর্উ ইয়কনিাসীর েতাাংে োরা অন্তত একটি টিকার শ্ডার্ শ্েম্বয়ম্বের্ - 

69.8%  

• সকল বর্উ ইয়কনিাসীর েতাাংে োরা টিকার বসবরর্ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 62.9%  

• স স্ত বর্উইয়কনিাসীর েত েতাাংে টিকার অন্তত একিা শ্ডার্ শ্েম্বয়ম্বের্ 

(CDC) - 85%  

• সকল বর্উ ইয়কনিাসীর েতাাংে োরা টিকার বসবরর্ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

76.2%  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ ফলাফথলর শিাাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
 ঙ্গলিার, 5 

অম্বটাির 2021  

িুধ্িার, 

অম্বটাির 6, 

2021  

িৃ স্পবতিার, 

অম্বটাির 7, 2021  

Capital 

Region  
3.60%  3.63%  3.59%  

Central New 

York  
5.03%  5.09%  5.01%  

Finger Lakes  4.18%  4.33%  4.30%  

Long Island  2.74%  2.71%  2.72%  



Mid-Hudson  2.23%  2.29%  2.40%  

Mohawk 

Valley  
5.44%  5.38%  5.35%  

New York 

City  
1.30%  1.36%  1.36%  

North 

Country  
5.19%  5.26%  5.32%  

Southern Tier  3.20%  3.38%  3.49%  

Western New 

York  
4.35%  4.39%  4.46%  

শ্েি িোেী  2.37%  2.43%  2.45%  

  

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

শিাাংশ থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

 ঙ্গলিার, 5 

অম্বটাির 2021  

িুধ্িার, 

অম্বটাির 6, 

2021  

িৃ স্পবতিার, 

অম্বটাির 7, 2021  

Bronx  1.19%  1.16%  1.17%  

Kings  1.54%  1.70%  1.72%  

New York  1.02%  1.03%  1.00%  

Queens  1.27%  1.30%  1.29%  

Richmond  1.51%  1.53%  1.50%  

  

গি ক্াল থর্উইয়ক্ন হেথে 5,654 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পশ্চজটেভ  থয়থের্, যার ফথল 

হমাে সাংখযা ো ুঁথড়থয়থে 244,814 জথর্। এক্টে হভ গথলক্ থবথেষর্ থর্ম্নরূপ: 

   

কাউবি  
শ্ াি 

েজর্টিভ  

র্তুর্ 

ইবতিাচক  

Albany  29,773  102  

Allegany  4,320  30  

Broome  23,213  105  

Cattaraugus  7,227  57  

Cayuga  8,324  28  

Chautauqua  11,920  96  

Chemung  10,144  124  

Chenango  4,448  29  

Clinton  6,339  51  



Columbia  4,875  19  

Cortland  5,134  23  

Delaware  3,348  19  

Dutchess  34,859  87  

Erie  103,183  363  

Essex  2,144  17  

Franklin  3,974  40  

Fulton  5,973  54  

Genesee  6,627  54  

Greene  4,224  19  

Hamilton  424  0d  

Herkimer  6,384  30  

Jefferson  8,208  60  

Lewis  3,420  11  

Livingston  5,482  20  

Madison  5,831  29  

Monroe  81,503  253  

Montgomery  5,574  48  

Nassau  211,335  316  

Niagara  23,211  88  

NYC  1076498  1,317  

Oneida  27,457  135  

Onondaga  49,517  313  

Ontario  8,993  20  

Orange  56,180  116  

Orleans  4,067  41  

Oswego  10,756  111  

Otsego  4,386  21  

Putnam  12,209  37  

Rensselaer  14,145  78  

Rockland  52,185  84  

Saratoga  19,440  80  

Schenectady  16,017  63  

Schoharie  2,207  10  

Schuyler  1,416  13  

Seneca  2,648  11  

St. Lawrence  9,760  162  

Steuben  9,424  74  



Suffolk  234,756  427  

Sullivan  8,162  24  

Tioga  4,754  28  

Tompkins  6,288  23  

Ulster  16,886  38  

Warren  5,123  39  

Washington  4,313  28  

Wayne  7,594  46  

Westchester  142,548  114  

Wyoming  4,178  25  

Yates  1,486  4  

  

গিক্াল হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ 42 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মৃিুয  থয়থে। স্বাস্থযথসবা হক্ন্দ্রগুথলর 

দ্বারা HERDS এর মাধযথম থরথপােন ক্রা র্িুর্ মৃিুযগুথলর বসবাথসর ক্াউথি অর্ যায়ী এক্টে 

হভ থগাথলক্ থ সাব থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  র্তুর্  ৃতুে  

Albany  1  

Bronx  4  

Broome  1  

Chautauqua  2  

Columbia  1  

Dutchess  2  

Erie  3  

Essex  1  

Fulton  1  

Herkimer  1  

Kings  5  

Monroe  1  

Nassau  1  

Oneida  3  

Onondaga  4  

Queens  2  

Suffolk  7  

Tioga  1  

Wayne  1  

  



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

প্রিথম 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 হফার্ ক্থর িা 

ক্রথি পাথরর্। মার্ ষরা িাথের স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথম 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, 18,830 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবাং 20,434 জর্ 

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

িাথের হভ গথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

  
োম্বদর অন্তত একটি 

ভোকবসর্ শ্দওয়া  ম্বয়ম্বে  

টিকার বসবরর্গুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এ র্ িেজি  

অঞ্চল  
ক্র িধ্ ন ার্ 

  শ্ াি  

গত 24 

 িায় িৃজি  

ক্র িধ্ ন ার্ 

  শ্ াি  

গত 24 

 িায় িৃজি 

Capital 

Region  
754,157  667  693,675  562  

Central 

New York  
588,414  423  546,065  402  

Finger 

Lakes  
767,348  727  713,673  845  

Long 

Island  
1893970  2,379  1679507  2,501  

Mid-

Hudson  
1468453  1,794  1303916  1,881  

Mohawk 

Valley  
294,688  307  272,873  265  

New York 

City  
6724585  11,292  5972257  12,518  

North 

Country  
273,385  258  247,330  335  

Southern 

Tier  
392,515  309  362,571  398  

Western 

New York  
841,936  674  770,238  727  

হেে বযাপী  13999451  18,830  12562105  20,434  

  

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


 COVID-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাডন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের COVID-19 টেক্ার থবিরর্ 

সম্পথক্ন  ালর্াগাে িিয প্রোর্ ক্রথি উপলব্ধ। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধয ক্ হ াথভ 

ড-19 টেক্া সাংক্রান্ত সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের 

টেক্াক্রর্ সাংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথর্র িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ 

আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবাং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল 

হফডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো যার মথধয হফডাথরলভাথব হেওয়া হডাজ এবাং অর্যার্য 

সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উপথরর সাংস্করথর্ উভয় সাংখযা অন্তভূনি।  
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