
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/21/2021  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 96,564টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 31 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"যখর্ ঠাণ্ডার মাস এবং েুটের থেথর্র ভ্রমথের হমৌসুম দ্রুি চথল আসথে, আমরা জাথর্ হয 

আমাথের সম্প্রোথয় এই মারাত্মক্ ভাইরাথসর সংক্রমে থক্ভাথব হরাধ ক্রথি  য়," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আপথর্ যথে টেক্া র্া থর্থয় িাথক্র্, িা থল টেক্া থর্র্, সুরোর আরও এক্টে 

স্তথরর জর্য বুোর হডাজ থর্র্, অর্যথের সাথি এক্ত্রেি  ওয়ার আথগ পরীো ক্রুর্, এবং 

আপথর্ যথে অসুস্থ হবাধ ক্থরর্, িা থল বাসায় িাকু্র্। এখর্ প্রথিরো বু য র্াথমথয় হর্ওয়ার 

সময় র্য়।"  

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 191,142  

• হমাে পজজটেভ - 6,857  

• েিকরা পজজটেভ - 3.59%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 3.77%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,292 (+43)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 334  

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 453 (-2)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 227 (-7)  

• হমাে বডসচাজন - 213,162 (+298)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 31  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 46,221  

 

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response Data 



 

 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্ত্রিি মিুৃযর হডো সংগ্র  ক্থর যা 

হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিুে - 58,789  

 

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 স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযত্রিরা অন্তভুনি আথের্।  

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 29,087,332  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 96,564  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 694,322  

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

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 85.3%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 78.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 89.8%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 80.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

73.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 66.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 76.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে বসবরজ সমূ্পে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 68.0%  

  

প্রথি 100  াজার মার্ুথের মথধয প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ  

  

 অঞ্চল  11/6/2021  11/13/2021  11/20/2021  

Capital Region  33.08  44.43  55.34  

Central New York  36.73  43.14  51.80  

Finger Lakes  43.84  57.03  65.59  

Long Island  17.56  22.77  31.67  

Mid-Hudson  14.10  19.09  23.16  

Mohawk Valley  43.39  57.78  63.91  

New York City  10.15  12.35  15.40  

North Country  47.26  57.04  59.23  

Southern Tier  42.74  55.40  61.38  



 

 

Western New York  42.14  56.66  69.95  

হেে িোপী  21.04  27.03  32.93  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পত্রজটেভ েলােথলর শিাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

িৃ স্পবিিার, 

18 র্ম্বভের, 

2021  

শুক্রিার, 

19 

র্ম্বভের, 

2021  

েবর্িার, 

20 

র্ম্বভের, 

2021  

Capital 

Region  
6.69%  6.84%  6.83%  

Central 

New York  
6.33%  6.45%  6.70%  

Finger 

Lakes  
8.74%  8.59%  8.58%  

Long 

Island  
3.84%  3.98%  4.16%  

Mid-

Hudson  
2.77%  2.80%  2.87%  

Mohawk 

Valley  
7.59%  7.29%  7.37%  

New York 

City  
1.54%  1.57%  1.60%  

North 

Country  
6.94%  7.13%  7.13%  

Southern 

Tier  
5.05%  5.23%  5.03%  

Western 

New York  
9.48%  9.48%  9.65%  

হেে 

িোপী  
3.68%  3.73%  3.77%  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরা'র 7-থেথর্র পরীোর পত্রজটেভ 

েলােথলর গড় শিক্রা র্ীথচ হেওয়া  থয়থে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

িৃ স্পবিিার, 

18 র্ম্বভের, 

2021  

শুক্রিার, 

19 

েবর্িার, 

20 



 

 

র্ম্বভের, 

2021  

র্ম্বভের, 

2021  

Bronx  1.40%  1.48%  1.53%  

Kings  1.60%  1.60%  1.59%  

New York  1.18%  1.22%  1.28%  

Queens  1.79%  1.86%  1.89%  

Richmond  2.32%  2.30%  2.29%  

  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 6,857 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পত্রজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা HERDS দ্বারা সংক্থলি হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,647,941 জথর্ উন্নীি 

ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ থবথেেে থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

পজজটেভ  

Albany  33,536  104  

Allegany  5,729  29  

Broome  27,463  125  

Cattaraugus  9,477  84  

Cayuga  9,471  27  

Chautauqua  14,201  109  

Chemung  12,401  76  

Chenango  5,354  33  

Clinton  7,772  45  

Columbia  5,502  27  

Cortland  5,965  21  

Delaware  4,196  21  

Dutchess  37,367  80  

Erie  119,565  672  

Essex  2,870  10  

Franklin  5,137  30  

Fulton  7,537  51  

Genesee  8,241  52  

Greene  4,774  12  

Hamilton  506  2  

Herkimer  7,967  53  

Jefferson  10,799  56  

Lewis  4,039  11  



 

 

Livingston  6,870  51  

Madison  7,097  38  

Monroe  94,310  489  

Montgomery  6,922  45  

Nassau  222,290  410  

Niagara  27,372  193  

NYC  1,120,972  1,365  

Oneida  32,008  144  

Onondaga  57,751  302  

Ontario  11,170  76  

Orange  60,861  145  

Orleans  5,256  30  

Oswego  13,587  71  

Otsego  5,118  19  

Putnam  12,937  17  

Rensselaer  16,716  67  

Rockland  54,877  53  

Saratoga  23,402  166  

Schenectady  18,687  88  

Schoharie  2,558  20  

Schuyler  1,834  18  

Seneca  3,075  28  

St. Lawrence  12,318  60  

Steuben  11,897  70  

Suffolk  250,605  586  

Sullivan  9,239  31  

Tioga  6,145  27  

Tompkins  7,186  65  

Ulster  18,523  60  

Warren  6,845  59  

Washington  6,216  80  

Wayne  9,736  54  

Westchester  146,735  156  

Wyoming  5,039  32  

Yates  1,918  12  

  



 

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 31 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

46,221 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Allegany  2  

Dutchess  1  

Erie  1  

Jefferson  2  

Kings  2  

Manhattan  2  

Nassau  1  

Oneida  3  

Onondaga  3  

Ontario  2  

Orange  2  

Orleans  1  

Oswego  1  

Putnam  1  

Queens  3  

Saratoga  2  

Yates  2  

  

  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গে টেক্াোর্ সাইেগুথল 12 বের ও িার হচথয় হবথশ বয়সী সক্ল 

হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা 

আথে, এবং 5 বের বা িার হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য 10-টে সাইে হখালা 

আথে। যারা হেে পথরচাথলি ভযাক্থসথর্শথর্র জর্য অযাপথয়িথমি থশথডউল ক্রথি চার্ Am I 

Eligible App (আথম থক্ হযাগয অযাপ) এর অিবা 1-833-NYS-4-VAX হি হোর্ ক্রথি পাথরর্। 

বযত্রিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারে ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার 

বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের 

ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়িথমি সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখথি 

পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়িথমি থর্ধ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথি স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হযগুথল 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192148046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cvipPOZPborj30%2BWNtQYJvqg3Eueafg0tOTuTlpVjfc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192158001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0S2onMzqZIQohY8VKSQD1FlcevjLNp19ZsO%2F1NXRs8%3D&reserved=0


 

 

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রে পথরচালর্া ক্রথে, িাথের সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি 

ক্রা  থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি হযথি পাথরর্, িাথের ত্রজপ হক্াড 

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথল খুুঁথজ হপথি 1-800-232-

0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্ত্রিি ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী োইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বপিা-মািা এিং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িুর্ ওম্বেিসাইে হেখুর্ র্িুর্ িিে, 

প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্ন এিং উত্তর এিং বিম্বেষভাম্বি এই িেম্বসর বেশুম্বের বপিা-মািা 

এিং অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা সংস্থ্ার্গুবলর জর্ে৷  

  

গিক্াল, 26,077 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 9,308 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

Capital 

Region  
791,046  1,476  714,573  297  

Central 

New York  
610,677  1,217  559,706  184  

Finger 

Lakes  
806,913  1,849  738,368  318  

Long Island  1,990,959  2,051  1,770,599  870  

Mid-

Hudson  
1,546,185  2,226  1,358,092  544  

Mohawk 

Valley  
306,624  271  282,503  137  

New York 

City  
7,124,058  13,805  6,348,105  6,534  

North 

Country  
284,834  315  255,134  129  

Southern 

Tier  
411,906  648  374,465  -91  

Western 

New York  
885,371  2,219  802,459  386  

হেে বযাপী  14,758,573  26,077  13,204,004  9,308  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192158001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=b0S2onMzqZIQohY8VKSQD1FlcevjLNp19ZsO%2F1NXRs8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8412561a7ed34c30d50908d9ad207462%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731177192167957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AOCF0pv%2FsiKYtl4Q%2BTJSZ9z1v0RSQW%2FrH7rSLUHuZeQ%3D&reserved=0


 

 

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর  মাধযথম COVID-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

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

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

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

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

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  

 

###  
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