
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/4/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

75,490-টে টেকার হডাজ গি 24 ঘণ্টাে হেওো  ম্বেম্বে   

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 33 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হক্াথভড-19 এর থবরুথে টেক্া  ল সব হেথয় গুরুত্বপূর্ ন সরঞ্জাম এবং শীথির মাসগুথলর 

আগমথর্র সাথি সাথি এটে অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ন হে আমরা থর্উ ইয়ক্নবাসীথের টেক্া হেওয়ার 

জর্য ক্াজ ক্রথি িাথক্," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "টেক্া হক্বল থর্রাপে, ক্াে নক্র, এবং 

স থজই উপলব্ধ িাই র্য়, আমরা প্রথর্াের্ার হপ্রাগ্রামও প্রথিষ্ঠা ক্থরথে িাথের উি্সা  থেথি 

োরা এখথর্া টেক্া হর্র্থর্, িাথের শে হর্ওয়ার জর্য উৎসা  থেথি। আমাথের থপ্রয়জর্থের এবং 

সম্প্রোয়গুথলথক্ সুরথেি রাখার জর্য আমাথের এক্ সাথি ক্াজ ক্রা জরুরী এবং টেক্া হর্ওয়া 

 ল হসই উথেথশয সফল  ওয়ার হসরা উপায়,"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল ধরা  থলা:   

 

·     বরম্ব ােন করা  রীক্ষার ফলাফল - 195,601  

·     হমাে ইবিিাচক - 4,587  

·     ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 2.35%  

·     7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 2.30%  

·      াস ািাম্বল হরাগী ভবিন  ম্বেম্বে - 1.888 (-20)  

·     র্িুর্ ভবিন করা হরাগীর সাংখ্ো - 249  

·    ICU-হি িাকা হরাগী - 413 (-20)  

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 241 (-13)  

·     হমাে োড়া হ ম্বেম্বের্ - 209,151 (+235)  

·     HERDS এর মাধ্েম্বম হ লিম্বকোর হফবসবলটে দ্বারা বরম্ব ােন করা র্িুর্ মৃিুের সাংখ্ো 

- 33   
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- 45,693  

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

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

হফথসথলটেগুথল জাথর্।  

·     CDC দ্বারা বরম্ব ােন এিাং র্বিভুক্ত করা হমাে মৃিুের সাংখ্ো - 58,164 

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

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

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

·    হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 27,467,842  

·    বিগি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার সাংখ্ো - 75,490  

·    বিগি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার সাংখ্ো - 537,761  

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

বর্ম্বেম্বের্ - 84.6%   

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ - 76.9%  

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

হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 87.8%  

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

হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 78.9%  

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ বর্ম্বেম্বের্ - 71.7%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 65.1%  

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

74.5%  

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার সি হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 66.8%  

 

থবগি থির্ থেথর্ পশ্চজটেভ হেে ফলাফথলর হেথে প্রথিটে অঞ্চথলর 7-থেথর্র গড় 

থর্থনািার্ুসাথর:   

অঞ্চল  
হসামিার, 1 

র্ম্বভের 2021  

মঙ্গলিার, 2 

র্ম্বভের 2021  

িুধ্িার, 3 

র্ম্বভের, 2021  

Capital 

Region  
3.82%  3.79%  3.77%  

Central New 

York  
4.40%  4.27%  4.36%  

Finger Lakes  5.11%  5.45%  5.71%  

Long Island  2.15%  2.16%  2.22%  

Mid-Hudson  1.73%  1.73%  1.72%  

Mohawk 

Valley  
4.67%  4.59%  4.60%  



 

 

New York 

City  
0.99%  0.98%  1.00%  

North 

Country  
5.28%  5.36%  5.36%  

Southern 

Tier  
3.20%  3.22%  3.14%  

Western 

New York  
5.74%  5.62%  5.81%  

হেে িো ী  2.24%  2.22%  2.30%  

 

  

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

ফলাফথলর গড় শিাংশ থর্থে হেওয়া  থয়থে:   

  

NYC এর 

িম্বরা  

হসামিার, 1 

র্ম্বভের 2021  

মঙ্গলিার, 2 

র্ম্বভের 2021  

িুধ্িার, 3 

র্ম্বভের, 

2021  

Bronx  0.89%  0.84%  0.88%  

Kings  1.16%  1.15%  1.20%  

New York  0.75%  0.73%  0.70%  

Queens  0.94%  0.97%  1.03%  

Richmond  1.42%  1.39%  1.37%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,587 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পশ্চজটেভ  থয়থেল, 

োর ফথল হমাে সংখযা ো াঁথড়থয়থে 2,551,632। এক্টে হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্নরূপ:   

   

কাউবি  হমাে  জজটেভ  র্িুর্  জজটেভ  

Albany  31,915  94  

Allegany  5,039  46  

Broome  25,599  85  

Cattaraugus  8,361  40  

Cayuga  8,975  35  

Chautauqua  12,972  52  

Chemung  11,506  48  

Chenango  4,879  11  

Clinton  7,134  39  

Columbia  5,157  12  



 

 

Cortland  5,624  26  

Delaware  3,751  20  

Dutchess  36,221  51  

Erie  110,558  333  

Essex  2,558  24  

Franklin  4,546  25  

Fulton  6,779  43  

Genesee  7,450  32  

Greene  4,540  14  

Hamilton  465  2  

Herkimer  7,210  50  

Jefferson  9,615  59  

Lewis  3,769  13  

Livingston  6,078  38  

Madison  6,541  51  

Monroe  87,445  366  

Montgomery  6,325  23  

Nassau  217,038  238  

Niagara  25,049  78  

NYC  1,101,818  930  

Oneida  29,716  94  

Onondaga  54,275  181  

Ontario  9,891  62  

Orange  58,682  102  

Orleans  4,667  36  

Oswego  12,395  55  

Otsego  4,787  14  

Putnam  12,677  8  

Rensselaer  15,490  58  

Rockland  53,878  56  

Saratoga  21,282  92  

Schenectady  17,480  52  

Schoharie  2,415  15  

Schuyler  1,651  15  

Seneca  2,833  5  

St. Lawrence  11,271  73  



 

 

Steuben  10,743  68  

Suffolk  243,299  340  

Sullivan  8,745  25  

Tioga  5,479  40  

Tompkins  6,723  18  

Ulster  17,655  36  

Warren  5,913  44  

Washington  5,045  59  

Wayne  8,703  61  

Westchester  144,678  64  

Wyoming  4,598  30  

Yates  1,744  6  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ 33 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো HERDS-এর মাধযথম 

সংক্থলি হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 45,693 জথর্ থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুসাথর, 

হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে িিয থর্নরূপ:   

  

কাউবির িাবসন্দা অর্ুযােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Allegany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Cattaraugus  3  

Chemung  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Erie  1  

Franklin  1  

Genesee  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

Niagara  2  

Oneida  4  

Onondaga  1  

Oswego  1  



 

 

Rensselaer  3  

Richmond  2  

Saratoga  1  

Steuben  1  

Suffolk  1  

Sullivan  1  

Washington  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল বযাপক্ টেক্াক্রর্ স্থার্গুথল হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য প্রিম-

আসা, প্রিম-পাওয়ার থভথিথি থবর্া-অযাপথয়িথমথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে। হে 

সক্ল বযশ্চি এক্টে হেে-পথরোথলি বযাপক্ টেক্াক্রর্ স্থাথর্ এক্টে অযাপথয়িথমথির 

সময়সূথে থর্ধ নারর্ ক্রথি োর্ িারা Am I Eligible App (আথম হোগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-

4-VAX র্ম্বথর হফার্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। মার্ুষ অযাপথয়িথমথির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 

থবভাগ, ফাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হেখাথর্ টেক্া উপলব্ধ আথে হসখাথর্ হোগাথোগ ক্রথি 

পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়িথমথির িিয খুাঁজথি vaccines.gov  এ হেথি 

পাথরর্।  

  

গিক্াল, 14,326 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 13,533 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কম ম্বক্ষ একটে হডাজ 

হ ম্বেম্বের্ এমর্ িেজক্ত  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজক্ত  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

Capital 

Region  
768,442  574  707,046  388  

Central New 

York  
596,921  324  555,284  230  

Finger Lakes  781,889  546  730,254  413  

Long Island  1,945,436  1,674  1,739,501  1,921  

Mid-Hudson  1,505,188  1,488  1,339,122  906  

Mohawk 

Valley  
300,296  182  279,121  179  

New York 

City  
6,956,703  8,351  6,239,834  8,621  

North 

Country  
278,445  242  252,410  132  

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


 

 

Southern 

Tier  
400,149  261  369,931  198  

Western New 

York  
859,381  684  792,548  545  

হেে বযাপী  14,392,850  14,326  13,005,051  13,533  

  

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

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথর্র িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সামার্য আলাো োর মথধয হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  
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