
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গি 24 ঘণ্টাে 91,711টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 35 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

  

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

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"যথেও আমাথের আক্রাথের সংখ্যা থিথিশীল রথয়থে, থক্ন্তু থর্উ ইয়ক্নবাসীরা হক্াথভড-19 এর 

থবরুথে লড়াইথয় সিক্ন িাক্া অিযে গুরুত্বপরূ্ ন," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "যারা এখ্থর্া টেক্া 

হর্র্থর্ িাথেরথক্ যি িাড়ািাথড় সম্ভব টেক্া হর্ওয়ার জর্য আথম উৎসাথ ি ক্রথে। এই টেক্া 

ভাইরাথসর িীব্রিা ক্থমথয় হেয় এবং থচরথেথর্র জর্য হক্াথভড-এর অবসার্ ঘোথি এোই 

আমাথের হসরা আশা। এই ভাইরাথসর থবস্তার বন্ধ ক্রার জর্য ক্াজ ক্রা অবযা ি রাখ্ার সময়, 

আমরা আথরক্টে ফ্রথেও এই ম ামারীর থবরুথে লড়াই ক্রথে: টেক্া সম্পথক্ন ভুল িিয। আর এই 

ক্ারথর্ই আমরা আজ আমাথের #GetTheVax Facts ক্যাথম্পইর্  শুরু ক্থরথে, যাথি থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা িাথের স্বািয সম্পথক্ন থসোে হর্ওয়ার সময় সটিক্ িিয হপথি পাথরর্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

 

·     যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 166,067  

·     হমাে পজজটেভ - 4,284  

·     পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.58%  

·     7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.11%  

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,996 (-48)  

·     র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 245  

·     ICU-হি হরাগী - 454 (0)  

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 262 (+6)  

·     হমাে বডসচাজন - 207,408  

·     HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িুর্ মৃিুে - 35  

·     HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 45,448  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/get-vax-facts


 

 

হ লি হক্য়ার হরসপন্স হডো থসথেম এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্শ্চিি মিুৃযর 

হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার 

হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

·    CDC ক্াথে থরথপােন ক্রা এবং িাথের দ্বারা সংক্থলি হমাে মিুৃযর সংখ্যা - 57,845 

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

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

িার্গুথল স  হয হক্াথর্া িাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অেভুনি আথের্। 

·     হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 26,836,021  

·     গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 91,711  

·     গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 423,511  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 83.8%  

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

হপম্বেম্বের্ - 76.2%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 86.9%  

·     18 বের বা িার হবথশ বয়সী থর্উ ইয়ক্নবাসীথের যি শিাংশ টেক্ার সব হডাজ হপথয়থের্ 

(CDC) - 78.2%  

·     সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর শিাংশ যারা অেি এক্টে টেক্ার হডাজ হপথয়থের্ - 71.0%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 64.5%  

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

73.7%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 66.3%  

 

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্র পশ্চজটেভ েলােথলর শিাংশ যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে 

িা  ল:  

অঞ্চল  

রবিিার, 

24 

অম্বটাির 

2021  

হসামিার, 

25 

অম্বটাির, 

2021  

মঙ্গলিার, 

26 

অম্বটাির 

2021  

Capital 

Region  
3.67%  3.64%  3.58%  

Central 

New York  
4.24%  4.26%  4.28%  

Finger 

Lakes  
4.40%  4.43%  4.38%  

Long 

Island  
2.19%  2.16%  2.13%  



 

 

Mid-

Hudson  
1.91%  1.90%  1.85%  

Mohawk 

Valley  
3.95%  3.85%  4.01%  

New York 

City  
1.05%  1.00%  0.98%  

North 

Country  
4.78%  4.81%  4.80%  

Southern 

Tier  
3.03%  3.06%  3.07%  

Western 

New York  
4.48%  4.65%  4.83%  

হেে 

িোপী  
2.10%  2.09%  2.11%  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর পশ্চজটেভ 

েলােথলর গড় শিাংশ র্ীথচ হেওয়া  থয়থে:   

  

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 

24 

অম্বটাির 

2021  

হসামিার, 

25 

অম্বটাির, 

2021  

মঙ্গলিার, 

26 

অম্বটাির 

2021  

Bronx  0.90%  0.89%  0.86%  

Kings  1.34%  1.26%  1.21%  

New York  0.72%  0.69%  0.70%  

Queens  0.99%  0.94%  0.92%  

Richmond  1.51%  1.51%  1.47%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,284 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথের সংখ্যাথক্ 2,520,231 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

   

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িুর্ পজজটেভ  

Albany  31,274  100  

Allegany  4,762  38  

Broome  24,931  69  

Cattaraugus  7,989  105  

Cayuga  8,774  16  



 

 

Chautauqua  12,641  71  

Chemung  11,146  54  

Chenango  4,762  13  

Clinton  6,880  27  

Columbia  5,070  10  

Cortland  5,448  24  

Delaware  3,623  19  

Dutchess  35,864  30  

Erie  107,938  389  

Essex  2,393  13  

Franklin  4,391  21  

Fulton  6,516  43  

Genesee  7,166  34  

Greene  4,448  14  

Hamilton  439  0  

Herkimer  6,967  54  

Jefferson  9,157  71  

Lewis  3,681  17  

Livingston  5,845  26  

Madison  6,334  31  

Monroe  85,441  237  

Montgomery  6,103  29  

Nassau  215,425  198  

Niagara  24,431  100  

NYC  1,095,102  784  

Oneida  29,040  94  

Onondaga  52,942  256  

Ontario  9,520  40  

Orange  57,971  93  

Orleans  4,449  25  

Oswego  11,988  75  

Otsego  4,656  24  

Putnam  12,578  21  

Rensselaer  15,081  57  

Rockland  53,426  58  

Saratoga  20,661  79  



 

 

Schenectady  17,072  80  

Schoharie  2,350  8  

Schuyler  1,569  9  

Seneca  2,778  8  

St. Lawrence  10,844  72  

Steuben  10,363  41  

Suffolk  241,171  283  

Sullivan  8,577  20  

Tioga  5,248  39  

Tompkins  6,607  24  

Ulster  17,421  27  

Warren  5,641  35  

Washington  4,769  40  

Wayne  8,380  52  

Westchester  144,050  63  

Wyoming  4,447  11  

Yates  1,691  13  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ 35 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা HERDS-এর মাধযথম 

সংক্থলি হমাে মিুৃযর সংখ্যাথক্ 45,448 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথে অর্ুসাথর, 

হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Allegany  1  

Bronx  2  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Chemung  2  

Cortland  1  

Erie  2  

Kings  4  

Madison  1  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  1  



 

 

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  1  

Orange  2  

Orleans  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Saratoga  1  

Suffolk  3  

Ulster  1  

Warren  1  

Yates  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল বযাপক্ টেক্াক্রর্ িার্গুথল হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য প্রিম-

আসা, প্রিম-পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়েথমথে টেক্া হেওয়ার জর্য হখ্ালা আথে। হয 

সক্ল বযশ্চি এক্টে হেে-পথরচাথলি বযাপক্ টেক্াক্রর্ িাথর্ এক্টে অযাপথয়েথমথের সময়সূথচ 

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

র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। মার্ুষ অযাপথয়েথমথের জর্য িার্ীয় স্বািয থবভাগ, 

োথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হযখ্াথর্ টেক্া উপলব্ধ আথে হসখ্াথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, 

অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়েথমথের িিয খ্ুুঁজথি vaccines.gov  এ হযথি পাথরর্।  

  

গিক্াল, 19,179 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 19,346 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

Capital 

Region  
763,526  882  703,254  733  

Central New 

York  
594,246  472  552,940  429  

Finger Lakes  776,815  788  725,524  747  

Long Island  1,929,040  2,580  1,724,800  3,264  

Mid-Hudson  1,492,706  2,010  1,330,347  1,734  

Mohawk 

Valley  
298,651  348  277,436  287  

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


 

 

New York 

City  
6,877,831  10,322  6,167,451  10,620  

North 

Country  
276,781  197  251,133  144  

Southern 

Tier  
397,545  586  368,001  355  

Western 

New York  
853,753  994  786,847  1,033  

হেে বযাপী  14,260,894  19,179  12,887,733  19,346  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্র্যাক্ার ডযাশথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরর্ সম্পথক্ন থর্উ 

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

সংক্রাে সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বািয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রর্ 

সংক্রাে  ালর্াগাে হেখ্াথর্ার জর্য টেক্াক্রথর্র িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বািয থবভাথগর হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ 

সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অেভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুি আথে।  

  

প্রশ্ন   াসপািাল  
র্াবস নাং 

হ াম  
ACF  LHCSA   সবপস  CHHA  হমাে  

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথর্ 

চাক্থরচুযি হমাে ক্মী  

3195 

(0.62%)  

1,667 

(1.12%)  

229 

(0.75%)  

5,585 

(1.97%)  

51 

(0.82%)  

59 

(0.42%)  
10,786  

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথর্ 

পেিযাগকৃ্ি ও অবসথর যাওয়া 

হমাে ক্মী  

1,571 

(0.30%)  

83 

(0.06%)  

26 

(0.09%)  

1,915 

(0.67%)  

68 

(1.10%)  

67 

(0.48%)  
3,730  

টেক্া র্া হর্ওয়া ও টেক্া থর্থি 

অথর্চু্ছক্  ওয়ার ক্ারথর্ 

েীঘ নক্ালীর্ েুটেথি/অববিথর্ক্ 

েুটেথি িাক্া হমাে ক্মী  

2,863 

(0.56%)  

951 

(0.64%)  

102 

(0.34%)  

8,980 

(3.16%)  

20 

(0.32%)  

81 

(0.57%)  
12,997  

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথর্ থক্ন্তু 

বিনমাথর্ প্রিম হডাথজর জর্য 

অথপেমার্ িাক্ার েথল 

েীঘ নক্ালীর্ েুটেথি/অববিথর্ক্ 

েুটেথি িাক্া হমাে ক্মী  

61 (0.01%)  
1,196 

(0.80%)  

380 

(1.25%)  

3,745 

(1.32%)  

2 

(0.03%)  

9 

(0.06%)  
5,393  

উপথরর থবভাগসমূ  হিথক্ হমাে 

থর্শ্চিয় ক্মী  
7,690  3,897  737  20,225  141  216  32,906  

10/26/21 িাথরথখ্ থরথপােনকৃ্ি 

হমাে সশ্চক্রয় ক্মী  
508,023  145,194  29,699  263,911  6,043  13,882  966,752  

সব নথমাে  515,713  149,091  30,436  284,136  6,184  14,098  999,658  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

  

শিক্রা  ার আর্ুমাথর্ক্৷ এগুথলা 10/26/21 িাথরথখ্ ক্মীথের থর্থজথের-থরথপােনকৃ্ি িথিযর 

উপর থভথি ক্থর দিথর ক্রা  থয়থে।  র  থলা 10/26/21 িাথরথখ্ থরথপােনকৃ্ি সশ্চক্রয় ক্মী এবং 

হসইসাথি উপথরর থর্শ্চিয় থবভাগসমূথ র ক্মীথের সংখ্যা; উপথর উথিথখ্ি থবভাগগুথলা োড়া 

অর্যার্য ক্ারথর্ ঘথে িাক্া ক্মী সংখ্যার হ্রাস-বশৃ্চে এথি অেভুনি ক্রা  য়থর্৷  
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