
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/10/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াচুল বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 48,326টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 34 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

  

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

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হক্াথভড-19 হিথক্ থর্থজথক্ ও আপর্ার থিয়জর্থের থর্রাপে রাখার হসরা উপায়  ল টেক্া 

হর্ওয়া," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আমরা সম্প্রথি িাপ্ত বয়স্ক থর্উ ইয়ক্নবাসীথের পচঁাথি 

িিাাংিথক্ টেক্ার িিম হডাজ হেওয়ার এক্টে বড় মাইলফলথক্ হপ ৌঁথেথে এবাং িথিথের্ র্ব্বই 

িিাাংথির থেথক্ এথগথয় যাচ্ছি। টেক্াটে থর্রাপে, ক্ায নক্র এর্াং স জলভয - আপথর্ যথে এখর্ও 

র্া থর্থয় িাথক্র্, যি িাড়ািাথড় সম্ভব আপর্ার টেক্া থর্র্।"  

  

আজথক্র িিয সাংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 108,006  

• হমাে পজজটেভ - 2,785  

• েিকরা পজজটেভ - 2.58%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 2.49%  

•  াসপািাম্বল হরাগী ভবিন - 2,045 (-75)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 253  

• আইবসইউম্বি হরাগী ভবিন - 456 (-6)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  আইবসইউম্বি হরাগী ভবিন - 243 (-11)  

• হমাে বডসচাজন - 203,462  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 34  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 44,876  

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

HERDS)  ল NYS DOH এর িথিযর উৎস যা শুধুমাে  াসপািাল, র্াথস নাং হ াম ও িাপ্তবয়স্ক হসবা 

হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা থরথপােন ক্রা দেথর্ক্ মিুৃযর থর্চ্ছিি িিয সাংগ্র  ক্থর।  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিুে - 57,047  



 

 

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 িিনাধীর্ হডি 

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

স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছিরা অন্তভুনি আথের্।  

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 25,899,222  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাম্বজর হমাে সংখ্ো - 48,326  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 420,638  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 82.6%  

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

হপম্বেম্বের্ - 74.7%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 85.1%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 76.3%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

70.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 63.1%  

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

- 72.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 64.5%  

  

িথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ ফলাফথলর িিাাংথির  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

িৃ স্পবিিার, 

অম্বটাির 7, 

2021  

শুক্রিার, 

অম্বটাির 

8, 2021  

েবর্িার, 

অম্বটাির 

9, 2021  

Capital 

Region  
3.59%  3.61%  3.58%  

Central 

New York  
5.01%  5.03%  5.14%  

Finger 

Lakes  
4.30%  4.27%  4.31%  

Long 

Island  
2.72%  2.71%  2.74%  

Mid-

Hudson  
2.40%  2.43%  2.44%  

Mohawk 

Valley  
5.35%  5.35%  5.09%  



 

 

New York 

City  
1.36%  1.36%  1.39%  

North 

Country  
5.32%  5.39%  5.43%  

Southern 

Tier  
3.49%  3.61%  3.54%  

Western 

New York  
4.46%  4.49%  4.49%  

হেে 

িোপী  
2.45%  2.47%  2.49%  

  

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

িিাাংি থর্ম্নরূপ:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

িৃ স্পবিিার, 

অম্বটাির 7, 

2021  

শুক্রিার, 

অম্বটাির 

8, 2021  

েবর্িার, 

অম্বটাির 

9, 2021  

Bronx  1.17%  1.16%  1.16%  

Kings  1.72%  1.76%  1.81%  

New York  1.00%  0.99%  1.01%  

Queens  1.29%  1.27%  1.32%  

Richmond  1.50%  1.51%  1.46%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 2,785 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পচ্ছজটেভ  থয়থেল, 

যার ফথল হমাে সাংখযা োড়ঁাল 2,452,403। এক্টে হভ গথলক্ থবিে িিয থর্ম্নরূপ: 

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িুর্ পজজটেভ  

Albany  29,893  41  

Allegany  4,360  16  

Broome  23,372  38  

Cattaraugus  7,262  18  

Cayuga  8,373  27  

Chautauqua  12,015  37  

Chemung  10,263  52  

Chenango  4,491  16  

Clinton  6,396  10  

Columbia  4,885  5  



 

 

Cortland  5,166  9  

Delaware  3,382  14  

Dutchess  34,946  11  

Erie  103,604  155  

Essex  2,155  5  

Franklin  4,028  16  

Fulton  6,010  12  

Genesee  6,671  19  

Greene  4,253  8  

Hamilton  426  1  

Herkimer  6,444  13  

Jefferson  8,323  51  

Lewis  3,447  16  

Livingston  5,519  24  

Madison  5,876  14  

Monroe  81,834  114  

Montgomery  5,617  9  

Nassau  211,797  161  

Niagara  23,309  38  

NYC  1,078,471  708  

Oneida  27,628  68  

Onondaga  49,878  141  

Ontario  9,033  21  

Orange  56,364  65  

Orleans  4,124  35  

Oswego  10,921  85  

Otsego  4,407  5  

Putnam  12,244  5  

Rensselaer  14,239  30  

Rockland  52,312  42  

Saratoga  19,549  51  

Schenectady  16,089  19  

Schoharie  2,217  3  

Schuyler  1,435  13  

Seneca  2,657  2  

St. Lawrence  9,853  25  



 

 

Steuben  9,527  39  

Suffolk  235,484  295  

Sullivan  8,208  18  

Tioga  4,807  18  

Tompkins  6,335  20  

Ulster  16,933  11  

Warren  5,148  7  

Washington  4,337  5  

Wayne  7,672  31  

Westchester  142,697  48  

Wyoming  4,217  18  

Yates  1,500  7  

  

গিক্াল থর্উ ইয়ক্ন হেথে হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 34 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মিুৃয  থয়থে, যার 

ফথল হমাে সাংখযা এথস োথঁড়থয়থে 44,876-হি। বসবাথসর ক্াউথি অর্ুযায়ী, থর্থচ হভ থগাথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  1  

Allegany  1  

Broome  1  

Cayuga  1  

Chemung  1  

Clinton  1  

Erie  2  

Herkimer  1  

Kings  6  

Livingston  1  

Monroe  1  

Montgomery  1  

Nassau  3  

Oneida  1  

Ontario  1  

Queens  4  

Rensselaer  2  



 

 

Rockland  1  

Suffolk  1  

Sullivan  1  

Tioga  1  

Wayne  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল বযাপক্ টেক্াক্রে স্থার্গুথল হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য িিম-

আসা, িিম-পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে। হয 

সক্ল বযচ্ছি এক্টে হেে-পথরচাথলি বযাপক্ টেক্াক্রে স্থাথর্ এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ 

থর্ধ নারে ক্রথি চার্ িারা Am I Eligible App (আথম হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বথর হফার্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযচ্ছিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারে ক্রার জর্য, 

এমর্থক্ স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ 

হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়িথমি সাংক্রান্ত 

িিয জার্থি vaccines.gov  হেখথি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 13,013 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবাং 17,276 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সম্পূে ন ক্থরথেথলর্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথচ হভ গথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

       

 

টেকার কমপম্বক্ষ একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি      

                         

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে      
                        

Capital 

Region  
755,071  317  694,696  326  

    
                        

Central New 

York  
589,097  227  546,842  283  

    
                        

Finger Lakes  768,415  353  714,977  462                              

Long Island  1,897,747  670  1,684,752  1,570                              

Mid-

Hudson  
1,470,581  508  1,306,855  966  

    
                        

Mohawk 

Valley  
295,252  183  273,431  232  

    
                        

New York 

City  
6,745,952  9,850  5,998,354  12,208  

    
                        

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


 

 

North 

Country  
273,737  132  247,831  167  

    
                        

Southern 

Tier  
393,057  183  363,285  264  

    
                        

Western 

New York  
843,588  590  772,351  798  

    
                        

হেে বযাপী  14,032,497  13,013  12,603,374  17,276                              

                                      

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযািথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। ভযাক্থসর্ হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধয হক্াথভড-19 

ভযাক্থসর্ সাংক্রান্ত সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের 

ভযাক্থসথর্ির্ থর্থয় আপ-েু-হডে মযাটট্রক্স হেখাথর্ার জর্য ভযাক্থসথর্িথর্র িিাসথর্ক্ হডো 

ডযািথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবাং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয 

থবভাথগর হডোগুথল হফডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর িিাসথর্ক্ 

হডাজ এবাং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি 

আথে।  
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