
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/19/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

জর্সাধারম্বের অোম্বেস িৃদ্ধি এিং তিে এক ছাতার তলায় আর্ম্বত এিং ইউজারম্বের 

অবভজ্ঞতা উন্নত করার জর্ে গভর্ নর হ াচুল র্তুর্ হকাবভড-19 হডটা  াি ওম্বয়িসাইম্বটর 

হ াষো কম্বরম্বছর্  

  

র্তুর্ ওম্বয়িসাইট  হিম্বক বসঙ্গল হকাবভড-19 হডটা অোম্বেস হেজ োওয়া যাম্বি  

  

স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত হডটার উেলভেতা িৃদ্ধি NY, এম্বেম্বলর মম্বতা ডাউর্ম্বলাড করা যায় এমর্ 

ফরমোম্বট স্বাস্থ্ে সংক্রান্ত তিে ইউজারম্বের র্াগাম্বলর মম্বধে বর্ম্বয় যাওয়া  

  

নিউ ইয়র্ক স্টেটের্ স্টর্োনিড-19 স্টডেোর জিয গিি কর র্যোনি স্ট োচুল আজ এর্টে িতুি 

স্টেন্ট্রোলোইজড ওটয়বেোইটের স্ট োষণো র্টরটেি। এই ওটয়বেোইটে িতুি স্টডেো এবং আটগ প্রর্োশ 

র্রো স্টডেোও রটয়টে, যো জিগণ ে টজ অ্যোটেে র্রটত, পড়টত এবং বুঝটত পোটরি। এেোড়ো 

স্ট লি স্টডেো NY এর বযোপোটর স্টর্োনিড-19 েংক্রোন্ত আরও স্টডেো উপলিয র্রো  টে ।  

  

"জিেোধোরণটর্ স্টর্োনিড-19 েংক্রোন্ত িতুি স্টডেো প্রদোি এবং আটগর স্টডেোটর্ আরও িোগোটলর 

মটধয নিটয় যোওয়োর মোধযটম আমরো স্বেতোর নদটর্ আরও এর্টে বড় পদটেপ নিটত পোনর," 

িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াচুল। "এই ম োমোনরর েমটয় আমরো েব কটশষ তিয জিগটণর র্োটে তুটল 

ধরটত আমোটদর েোধযমটতো েমস্ত স্টচষ্টো চোনলটয় যোব।"  

  

িতুি ওটয়বেোইটে স্টর্োনিড-19 ডযোশটবোটডকর জিয এর্টে লযোন্ডং স্টপজ ততনর র্রো  টয়টে, যো 

ে টজ অ্যোটেে র্রো যোয়, এর জিয নবনিন্ন প্ল্যোেফম ক স্টপনরটয় ডযোশটবোটডক যোওয়োর প্রটয়োজি 

স্টিই। িতুি স্টডেো স্ট োমটপজ স্টিটর্ 16টে গুরুত্বপূণ ক স্টডেো স্টপটজ নলঙ্ক র্রো  টয়টে, যো পোাঁচটে 

মূল র্যোটেগনরটত িোগ র্রো  টয়টে। এেোড়ো স্বোস্থ্য দপ্তটরর তরফ স্টিটর্ অ্টির্ ডযোশটবোডক নরেুল 

র্রো  টয়টে যো ম োমোনরর প্রিম নদটর্ ততনর র্রো  টয়নেল বতকমোি পনরটপ্রনেটত আরও ে টজ 

এবং স্টবোধগমযিোটব জিেোধোরটণর র্োটে তিয তুটল ধরটত।এেোড়ো স্বোস্থ্য দপ্তটরর তরফ স্টিটর্ 

অ্টির্ ডযোশটবোডক নরেুল র্রো  টয়টে যো ম োমোনরর প্রিম নদটর্ ততনর র্রো  টয়নেল বতকমোি 

পনরটপ্রনেটত আরও ে টজ এবং স্টবোধগমযিোটব জিেোধোরটণর র্োটে তিয তুটল এেোড়ো স্বোস্থ্য 

দপ্তটরর তরফ স্টিটর্ অ্টির্ ডযোশটবোডক নরেুল র্রো  টয়টে যো ম োমোনরর প্রিম নদটর্ ততনর র্রো 

 টয়নেল বতকমোি পনরটপ্রনেটত আরও ে টজ এবং স্টবোধগমযিোটব জিেোধোরটণর র্োটে তিয 

তুটল ধরটত।ধরটত।  

  

ডোেম্বিাডন আেম্বডম্বটর সারাংে  

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-data-new-york


  

িতুি স্টর্োনিড-19 স্টেনেং ডযোশটবোটডকর বযোপোটর:  

• েোমনির্ স্টর্টের মযোটপর জোয়গোয় পনরবতকি র্টর দুটে িতুি নবর্ল্প রোখো  টয়টে –100k 

প্রনত স্টর্ে, 7-নদটির গড় এবং স্টেে % পন্জটেি, 7-নদটির গড়। এই র্োরটণ ে টজ 

তিয তুটল ধরো যোয় এবং র্োউনির েোটি ে টজ তুলিো র্রো যোয়। র্োউনির েোমনির্ 

পরীেো র্রোর েংখযো েনরটয় স্টদওয়ো  টয়টে এবং এবোর আরও নবশটদর জিয র্োউনি 

অ্িুযোয়ী নির্ র্রটল স্টেটে পোওয়ো যোটব। েোমনির্ স্টডেো এবং স্টলটবল স্বেতোর জিয 

এর্েু পনরবতকি র্রো  টয়টে, অ্িযোিয তটিযর পোশোপোনশ েোম্প্রনতর্ স্টডেোয় গুরুত্ব 

স্টদওয়ো  টয়টে।  

  

• এবোর "টেবল নিউ" তিয মযোটপ এবং  "অ্লল এবং র্োউনি অ্িুযোয়ী দী ক েময় ধটর 

পন্জটেি পরীেো" স্টপটজ পোওয়ো যোটব। র্োউনির েোমনির্ পন্জটেনিটে স্টরে েনরটয় 

স্টদওয়ো  টলও, এটে এখিও েোমনির্ পন্জটেি / েোমনির্ পরীেোর ন েোব অ্িুযোয়ী 

জোিো যোটব, যো মযোটপ আটে।  

  

• এবোর "প্রটতযর্নদটির স্টেড" িোফটে রটয়টে "অ্লল, র্োউনি অ্িুযোয়ী েময় ক্রটম 

পন্জটেি স্টেটের" ডযোশটবোটডক। এেোড়ো  "র্োউনি অ্িুযোয়ী পন্জটেি ফলোফটলর" 

ডযোশটবোটডক এবং "অ্লল অ্িুযোয়ী পন্জটেি স্টরজোটের পোটে কটিটজর" ডযোশটবোডকটর্ 

এর্টে ডযোশটবোটডক পনরণত র্রো  টয়টে, স্টযখোটি আলনলর্ এবং র্োউনি, উিয় 

স্টলটিটল এই তিয স্টদখোটিো  টে। আটগ স্টর্োনিড-19 এর ডযোশটবোটডকর ডোিনদটর্ নিটচ 

িোর্ো স্টবোতোটমর মোধযটম মতুৃযর েংখযো নলঙ্ক র্রো  ত, এখি স্টেটে নিটজটদর স্টপটজ 

রটয়টে।  

  

• মতুৃযর েংখযো স্টপটজ আটগ এর্ই স্টডেো িোর্ত, এখি স্টেটে আরও িোটলোিোটব স্টপশ 

র্রোর জিয েনড়টয় স্টদওয়ো  টয়টে। এেোড়ো িোনে কংট োম এবং অ্যোডোে স্টর্য়োর স্টফনেনলটে 

স্টফেোনলটে নপনডএফ এর্টে দী কটময়োদী স্টফেোনলটে স্টের্শটি অ্ধীটি আিো  টয়টে।  

  

আটগর ততনর স্টর্োনিড-19 েতর্কতোমূলর্ মনিেনরং ডযোশটবোডক েনরটয় স্টদওয়ো  টয়টে র্োরণ এটে 

আলনলর্ নরওটপনিংটয়র জিয ততনর র্রো  টয়নেল স্টেই স্টমটের্গুনল এখি আর প্রোেনির্ িয়। 

100k প্রনত স্টর্ে এবোর স্টর্োনিড-19 স্টেনেং ডযোশটবোটডক পোওয়ো যোটব এবং  োেপোতোটল িনতক 

েংক্রোন্ত নবশদ তিয এবোর স্ট লি স্টডেো NY-স্টত পোওয়ো যোটব।  

  

হডটাম্বসম্বটর আেম্বডম্বটর সারাংে  

  

ডযোশটবোডক েোড়োও এখি স্ট লি স্টডেো NY স্টত অ্নতনরক্ত স্টডেোটেে পোওয়ো যোটব, স্টযটে এমি এর্টে 

পোবনলর্ স্টডেোটবে, যো ইউজোরটদরটর্ এটেটলর মটতো ডোউিটলোটডবল ফরমযোটের নবর্ল্প ে  

স্বোস্থ্য েংক্রোন্ত তিয অ্যোটেে র্রোর েুটযোগ স্টদয়। স্ট লি স্টডেো NY স্টত এবোর স্টর্োনিড-19 সু্কল 

নরটপোেক, িোনে কং স্ট োম এবং অ্যোডোে স্টর্য়োর স্টফনেনলটে স্টডেো, স্টজডোর এবং ন্জপ স্টর্োড অ্িুযোয়ী 

 োেপোতোটল িনতক,  োেোপোতোটলর েমতো এবং েোফ িযোর্নেটিশটির েংখযো স্টিটর্ও স্টেল্ফ-

নরটপোেক র্রো স্টডেো িোর্টব।  



  

স্ট লি স্টডেো NY এর অ্নতনরক্ত নবশটদর েম্পূণ ক নলে:  

·   সু্কল: েমস্ত চোরটে স্টডেোটেটের মটধয পন্জটেি নশেোিীর েংখযো, স্বতন্ত্র সু্কটলর মোধযটম 

নশের্ এবং েোফটদর স্টডইনল নরটপোেক এবং প্রনতটে সু্কটল অ্িুটিত ডোয়গিনের্ স্টেে 

এবং ন্িনিংটয়র েংখযোও িোর্টব।   

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড সু্কল স্টর্োনিড-19 নরটপোেক র্োডক BOCES স্টডেো; 2021-

2022  

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড সু্কল স্টর্োনিড-19 নরটপোেক র্োডক প্রোইটিে সু্কটলর 

স্টডেো; 2021-2022  

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড সু্কল স্টর্োনিড-19 নরটপোেক র্োডক চোেকোর সু্কল স্টডেো; 

2021-2022  

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড সু্কল স্টর্োনিড-19 নরটপোেক র্োডক পোবনলর্ সু্কল স্টডেো; 

2021-2022  

·   িোনে কং স্ট োম/ACFs: নিন্িত  ওয়ো মতুৃযর েংখযো ে টযোটগ স্টর্োনিড-19 েটেট  মতুৃয এবং 

নিন্িত স্টর্োনিড-19 এর র্োরটণ িোনে কং স্ট োটম মৃতুযর েন্িনলত েংখযো ে  – িোনে কং 

স্ট োটমর নপনডএটফর মটতো এর্ই তিয জিেোধোরটণর জিয উপলিয র্রো  টয়টে  

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড স্টর্োনিড-19 িোনে কংট োম এবং অ্যোডোে স্টর্য়োর 

স্টফনেনলটেটত মতুৃয।  

·   িযোর্নেি েম্পূণ ক র্রো: প্রনতনদটির িযোর্নেটির েোমনির্ স্টডোজ এবং র্োউনি অ্িুযোয়ী 

উপলিয িযোর্নেটির নেনরজ েম্পণূ ক র্রো  

o নিউ ইয়র্ক স্টেে স্টেেওয়োইড স্টর্োনিড-19 িযোর্নেটিশি স্টডেো র্োউনি অ্িুযোয়ী  

    োেপোতোল:  

o  েনপেোল ইটলক্ট্রনির্ স্টরেপন্স স্টডেো নেটেম (HERDS)  েনপেোল েোটিক স্টর্োনিড-

19 অ্যোডনমশি স্টজডোর অ্িুযোয়ী – নদি অ্িুযোয়ী স্টেে বযোপী  

o   েনপেোল ইটলক্ট্রনির্ স্টরেপন্স স্টডেো নেটেম (HERDS)  েনপেোল েোটিক স্টর্োনিড-

19 অ্যোডনমশি ন্জপ স্টর্োড অ্িুযোয়ী- নদি অ্িুযোয়ী স্টেে বযোপী  

o   েনপেোল ইটলক্ট্রনির্ স্টরেপন্স স্টডেো নেটেম (HERDS)  েনপেোল েোটিক স্টর্োনিড-

19  েনপেোলোইটজশি এবং স্টবড 3/26/2020 তোনরখ স্টিটর্ নদি অ্িুযোয়ী মতুৃয:  

§ বতকমোটি  োেপোতোটল িনতক স্টরোগী, িতুি র্টর িনতক র্রো  টয়টে, িনতকর পর 

যোরো পন্জটেি, নডেচোজক র্রো  টয়টে, বতকমোটি আইনেইউটত আটে, 

আইনেইউটত আটে এবং ইিটেউটবটেড, মতৃ, েোমনির্ নডেচোজক, 

েোমনির্ মৃতুয  

§ স্টমোে েোফড স্টবড/উপলিয স্টবড/দখটল িোর্ো স্টবড, স্টমোে েোফড ICU 

স্টবড/উপলিয স্টবড/দখটল িোর্ো স্টবড{2  

§ স্টমোে িতুি অ্যোডনমশি নরটপোেক র্রো  টয়টে এবং বয়টের গ্রুপ অ্িুযোয়ী 

বতকমোটি অ্যোডনমশি  

o িযোর্নেি স্টিওয়ো  োেপোতোটলর েোফ – স্টমোে র্মী েংখযো, আংনশর্িোটব িযোর্নেি 

স্টিওয়োটদর েংখযো  
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