
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/31/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

হকাবভড-19 হডল্টা ভোবরম্ব়েম্বের বিরুম্বে লড়াইম্ব়ের জর্ে গভর্ নর হ াচুম্বলর র্তুর্ 

পদম্বেপ গ্র ম্বের হ াষো  

  

টিকা গ্র ে র্া করা সু্কল কর্মীম্বদর জর্ে হেিিোপী প্রবত সপ্তাম্ব  পরীো করাম্বর্ার 

িাধ্েিাধ্কতা সংক্রান্ত র্তুর্ পবরকল্পর্া হ াষো  

  

স্থার্ী়ে স্বাস্থে বিভাগগুম্বলাম্বত িুোর েি বিতরে বিম্বকন্দ্রীকরে, এসি প্রম্বচষ্টা়ে 

স া়েতার জর্ে স্থার্ী়ে স্বাস্থে বিভাগগুম্বলাম্বত 65 বর্মবল়ের্ ডলার অি না়েম্বর্র হ াষো  

 

হেি বর়্েবিত সি ফ্োবসবলটিম্বত সি কর্মীম্বদর জর্ে হেম্বির ভোকবসর্ র্মোম্বেি িাস্তিা়ের্  

 

এই েরম্বত সু্কলগুম্বলাম্বত বর্রাপম্বদ, ফ্লপ্রসূভাম্বি বফ্ম্বর আসা বর্শ্চিত করম্বত সা ায্ে 

করার জর্ে গভর্ নম্বরর বিস্তৃত পবরকল্পর্ার সাম্বি র্তুর্ পদম্বেপ সংম্বয্াজর্  

  

গভর্ নম্বরর প্রির্ম কায্ নবদিম্বস কায্ নকর  ও়ো সকল সু্কম্বলর জর্ে সি নজর্ীর্ র্মাস্ক বিষ়েক 

িাধ্েিাধ্কতা এিং 585 বর্মবল়ের্ ডলাম্বরর হফ্ডাম্বরল ত বিল িেি ার কম্বর $585 

বর্মবল়ের্ ডলাম্বরর সু্কল হিবেং কর্ম নসূবচম্বক অর্ুসরে কম্বর  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ হক্াথভড-19 (COVID-19) হডল্টা ভযাথরয়েযের থিরুযে লড়াইয়ের 

জর্য র্তুর্ পদযেপ গ্র যের হ াষো থদয়েযের্ এিং এই ভাইরাযের থিরুযে লড়াইয়ের অগ্রগথত 

েম্পযক্ন থর্উ ই়েক্নিােীযদরযক্  ালর্াগাদ তিয েরিরা  ক্যরযের্। 

 

ইউথর্ভাথে নটি অযাি িাযেযলা জযাক্িে সু্কল অি হেথডথেযর্ (University at Buffalo Jacobs 

School of Medicine) িক্তিয রাখার েে়ে, গভর্ নর হ াষো থদয়েযের্ হে টিক্া গ্র ে র্া ক্রা 

েরক্াথর ও চািনার সু্কযলর ক্েীযদর জর্য িাধ্যতােূলক্ োপ্তাথ ক্ হক্াথভড-19 পরীোর িযিস্থা 

ক্রা এিং হেি-থর়্েথিত েযাথেথলটি ও জর্েোগযের পথরযিযে ক্ে নরত েি ক্েীর জর্য 

টিক্াগ্র যের িাধ্যিাধ্ক্তা আযরাযপর থিষয়ে থতথর্ আগােী থদর্গুযলাযত স্থার্ী়েযদর োযি, 

হেযির স্বাস্থয থিভাগ ও জর্স্বাস্থয থিভাগ (Public Health) এিং স্বাস্থয পথরক্ল্পর্া ক্াউন্সিযলর 

(Health Planning Council) োযি ক্াজ ক্রযির্। গভর্ নর হ াষো ক্যরযের্ হে হেিিযাপী িুোর 

েিগুযলার দ্রুত ও থর্ভনরযোগয থিতরযে ে া়েতার জর্য স্থার্ী়ে স্বাস্থয থিভাগগুযলার জর্য 65 

থেথল়ের্ ডলার িরাদ্দ িাক্যি। 

 

https://www.governor.ny.gov/news/first-day-office-governor-hochul-announces-comprehensive-plan-help-ensure-safe-productive


 

 

"গত িের হেিজুযড় প্রথতটি ক্থেউথর্টি দৃঢ়তার োযি 'আেরা এটি পারযিা' এই িক্তিয জার্ার্ 

থদযত এক্তািে  য়েথেল," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "এই েুে হেষ  ়েথর্ এিং হডল্টা 

ভযাথরয়েে এক্টি গুরুতর  ুেথক্, থিযেষ ক্যর োরা এখযর্া টিক্া গ্র ে ক্যরথর্ তাযদর জর্য। 

এযক্ অপরযক্ েুরথেত রাখযত আোযদর েিাইযক্ েতক্ন িাক্যত  যি - আর এর োযর্  যলা 

আপর্ার েি ও িুোর েি গ্র ে ক্রার জর্য এথগয়ে আেযত  যি, ভিযর্র হভতযর োস্ক পরযত 

 যি, এিং এখর্ আোযদর েিার ক্াযে পথরথচত  য়ে ওঠা প্রািথেক্ থর্রাপত্তােূলক্ 

পদযেপগুযলা অর্ুেীলর্ ক্রযত  যি।"  

  

থেশুযদরযক্ তাযদর েিযচয়ে ক্াে নক্রভাযি থেোগ্র যের জা়েগা়ে অি নাৎ সু্কলগুযলাযত থেথরয়ে 

আর্া এিং থেোিী, থেেক্ ও ক্ে নচারীযদর েুরথেত রাখা গভর্ নর হ াচুযলর েীষ ন অগ্রাথধ্ক্ার। 

সু্কযল প্রযিেক্ারী েিার জর্য হেযির স্বাস্থয থিভাযগর োস্ক পথরধ্াযর্র থর্যদনের্ার েংযোজর্ 

থ যেযি, গভর্ নর স্থার্ী়েযদর োযি, হেযির স্বাস্থয থিভাগ ও জর্স্বাস্থয থিভাগ এিং স্বাস্থয পথরক্ল্পর্া 

ক্াউন্সিযলর োযি আগােী থদর্গুযলাযত টিক্া গ্র ে র্া ক্রা সু্কলক্েীযদর জর্য িাধ্যতােূলক্ 

োপ্তাথ ক্ হক্াথভড-19 পরীোর িযিস্থা িাস্তিা়েযর্ ক্াজ ক্রযির্।  

  

গত েপ্তায  স্বাস্থযযেিা েযাথেথলটিগুযলার েি ক্েীর টিক্া গ্র ে িাধ্যতােূলক্ ক্রার জর্য স্বাস্থয 

থিভাযগর হদ়ো হ াষোর পযর, হেি-থর়্েথিত েি েযাথেথলটির ক্েীযদর জর্য থক্ভাযি এই 

িাধ্যিাধ্ক্তা েম্প্রোরে ক্রা ো়ে হে থিষ়েটি হেি থিযিচর্া ক্রযে।  

  

স্থার্ী়ে স্বাস্থয থিভাগগুযলা থর্উ ই়েযক্ন িুোর েি থিতরযে ে া়েতা ক্রযি, ো তাযদর 

ক্থেউথর্টির ক্াযে দ্রুত িুোর েি হপ ৌঁযে হদ়োর জর্য তাযদর জ্ঞার্ ও ক্েীদলযক্ িযি াযরর 

েেেতা প্রদার্ ক্রযি। গভর্ নর এই প্রযচষ্টার জর্য অিক্াঠাযো থর্ে নাযের উযদ্দযেয স্থার্ী়ে স্বাস্থয 

থিভাগগুযলার জর্য $65 থেথল়ের্ ডলার িরাদ্দ ক্রযের্। 

 

30 আগে পয্ নন্ত বর্উ ই়েম্বকন হকাবভড-19 এর সংখ্ো:  

• েতগুথল পরীোর েলােল জার্াযর্া  য়েযে - 95,579  

• হোি পন্সজটিভ - 3,789  

• পন্সজটিযভর েতক্রা  ার - 3.96%  

• 7-থদযর্ পন্সজটিযভর গড় েতক্রা  ার - 3.35%  

•  ােপাতাযল ভথতন  ও়ো হরাগী - 2,234 (+48)  

• র্তুর্ ভথতন  ও়ো হরাগী - 232  

• ICU-হত হরাগী - 484 (+16)  

• ICU-হত ইর্টিউযিের্ে  হরাগী - 247 (+18)  

• হোি থডেচাজন - 192,839 (+185)  

• HERDS-এর োধ্যযে স্বাস্থযযেিা হক্ন্দ্রগুযলার থরযপািনকৃ্ত র্তুর্ েৃতুয - 22  

• HERDS-এর োধ্যযে স্বাস্থযযেিা হক্ন্দ্রগুযলার থরযপািনকৃ্ত হোি েৃতুয - 43,573  

• CDC-এর োধ্যযে থরযপািনকৃ্ত ও েংক্থলত হোি েৃতুয - 55,602  

 

 



 

 

31 আগে সকাল 11িা পয্ নন্ত বর্উ ই়েম্বকন হকাবভড-19 টিকাদাম্বর্র সংখ্ো:  

• হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 23,665,694  

• গত 24  ণ্টা়ে হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 46,143  

• গত 7 থদযর্ হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 367,128  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ 

হপয়েযের্ - 77.0%  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ 

হপয়েযের্ - 69.9%  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ 

হপয়েযের্ (CDC) - 79.7%  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্ 

(CDC) - 71.6%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ হপয়েযের্ - 64.9%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্ - 58.5%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ হপয়েযের্ (CDC) - 67.3%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্ (CDC) - 60.0%  

 

30 আগে পয্ নন্ত ওম্ব়েোর্ ন বর্উ ই়েম্বকন হকাবভড-19 এর সংখ্ো:  

• েতগুথল পরীোর েলােল জার্াযর্া  য়েযে - 4,320  

• হোি পন্সজটিভ - 244  

• পন্সজটিযভর েতক্রা  ার - 5.6%  

• 7-থদযর্ পন্সজটিযভর গড় েতক্রা  ার - 4.11%  

•  ােপাতাযল ভথতন  ও়ো হরাগী - 135 (+8)  

• র্তুর্ ভথতন  ও়ো হরাগী - 15 (+1)  

• ICU-হত হরাগী - 39 (+2)  

• ICU-হত ইর্টিউযিের্ে  হরাগী - 33 (+1)  

• হোি থডেচাজন - 9,233 (+6)  

• HERDS-এর োধ্যযে স্বাস্থযযেিা হক্ন্দ্রগুযলার থরযপািনকৃ্ত র্তুর্ েৃতুয - 2  

• HERDS-এর োধ্যযে স্বাস্থযযেিা হক্ন্দ্রগুযলার থরযপািনকৃ্ত হোি েৃতুয - 2,586  

• CDC-এর োধ্যযে থরযপািনকৃ্ত ও েংক্থলত হোি েৃতুয - লভয হর্ই  

 

29 আগে পয্ নন্ত ওম্ব়েোর্ ন বর্উ ই়েম্বকন হকাবভড-19 টিকাদাম্বর্র ডািা:  

• হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 1,548,815  

• গত 24  ণ্টা়ে হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 1,636  

• গত 7 থদযর্ হোি প্রয়োগ ক্রা টিক্ার হডাজ - 15,439  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ 

হপয়েযের্ - 72.3%  

• 18 িের িা তার হিথে ি়েেী থর্উ ই়েক্নিােীযদর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্ - 67.7%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ হপয়েযের্ - 61.3%  

• েক্ল থর্উ ই়েক্নিােীর েত েতাংে টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্ - 57.1%  



 

 

 

লেয ক্রুর্ হে থর্ম্নথলথখত হেযে CDC ওয়েোর্ ন থর্উ ই়েক্ন অিিা অর্য অঞ্চযলর ডািা 

েরিরা  ক্যর র্া: 18 িের িা তার হিথে ি়েেী োরা টিক্ার অন্তত এক্টি হডাজ হপয়েযের্; 

18 িের িা তার হিথে ি়েেী োরা টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্; হেেি থর্উ ই়েক্নিােী টিক্ার 

ক্েপযে এক্টি হডাজ হপয়েযের্; হেেি থর্উ ই়েক্নিােী টিক্ার েি হডাজ হপয়েযের্।  
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আযরা েংিাদ পাও়ো োযি এখাযর্ www.governor.ny.gov -এ 

থর্উ ই়েক্ন হেি | এন্সিথক্উটিভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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