
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/22/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর কোবি হ াকল হ াষণা কম্বরম্বের্ হে 18 িের এিং তার হিবে িয়সী প্রাপ্তিয়স্ক 

বর্উ ইয়কনারম্বের 90 েতাংে হকাবভড-19 ভোকবসম্বর্র কমপম্বে একটি হডাজ 

হপম্বয়ম্বের্।  

  

বিগত 24  ণ্টায় 62,641টি ভোকবসম্বর্র হডাজ হেওয়া  ম্বয়ম্বে।  

  

গতকাল হকাবভড-19 এর কারম্বণ হেি জুম্ব়ে 33 জম্বর্র মৃতয ে  ম্বয়ম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আজথক্র িিয অর্ুযায়ী থর্উ ইয়থক্নর 90 শিাাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জর্গণ হক্াথভড-19 ভযাক্থসথর্র 

ক্মপথে এক্টে হডাজ হপথয়থের্- এটে এক্থেথক্ হযমর্ এক্টে থবশাল সাফলয, হিমথর্ এটে 

গুরুত্বপূণ ন হয আমরা হযর্ সাবধার্িা অবলম্বর্ চাথলথয় যাই, যাথি এই েুটের মরসুথম আমারা 

এবাং আমাথের থপ্রয়জর্রা এই মারাত্মক্ ভাইরাথসর  াি হিথক্ সুরথেি িাক্থি পাথর", 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "হক্ার্ েুলগুথল থেথি হক্াথভথডর থবস্তার প্রথিথরাধ ক্রা যায় িা 

আমরা জাথর্: ভযাক্থসর্ থর্র্, আপথর্ যথে আথগ হিথক্ ভযাক্থসর্ থর্থয় িাথক্র্ িা থল বুোর 

থর্র্ এবাং অসুস্থ হবাধ ক্রথল অর্ুগ্র  ক্থর বাথড়থি িাকু্র্। ভযাক্থসর্ এবাং বুোর থর্রাপে, থি 

এবাং সব জায়গায় পাওয়া যাথে। আর হেথর ক্রথবর্ র্া।”  

  

আজথক্র িিয সাংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

 

·   বরম্বপািন করা পরীোর ফলাফল - 120,209  

·   হমাি পজজটিভ - 5,401  

·   পজজটিম্বভর েতাংে - 4.49%  

·   7-বেম্বর্র পজজটিম্বভর গ়ে েতাংে - 3.82%  

·    াসপাতাম্বল ভবতন  ওয়া হরাগী - 2,361 (+69)  

·   র্তযর্ কম্বর ভবতন করা হরাগী - 281  

·   আইবসইউম্বত হরাগী - 470 (+17)  

·   ইর্টিউম্বিের্ স  আইবসইউম্বত হরাগী - 236 (+9)  

·   হমাি বডসচাজন - 213,374 (+212)  

·   HERDS এর মাধ্েম্বম হ লিম্বকয়ার হফবসবলটি দ্বারা বরম্বপািন করা র্তযর্ মৃতয ের সংখ্ো - 
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·   HERDS এর মাধ্েম্বম হ লিম্বকয়ার হফবসবলটি দ্বারা বরম্বপািন করা হমাি মৃতয ের সংখ্ো – 

46,254  

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

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্শ্চিি মিুৃযর হডো সাংগ্র  ক্থর যা হক্বল 

 াসপািাল, র্াথস নাং হ াম এবাং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হফথসথলটেগুথল জাথর্।  

·   CDC দ্বারা বরম্বপািন এিং প্রস্তুত করা হমাি মৃতয ের সংখ্ো – 58,907  

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্। 

·   হমাি হেওয়া ভোকবসম্বর্র হডাজ – 29,149,973  

·   বিগত 24  ণ্টায় হেওয়া হমাি ভোকবসম্বর্র হডাজ – 62,641  

·   বিগত 7 বেম্বর্ হেওয়া হমাি ভোকবসম্বর্র হডাজ – 702,976  

·   কমপম্বে ভোকবসম্বর্র একটি হডাজ হপম্বয়ম্বের্ এমর্ 18 িা তার হিবে িয়সী বর্উ 

ইয়কনাম্বরর েতাংে – 85.4%  

·   ভোকবসম্বর্র বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িা তার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনাম্বরর 

েতাংে - 78.0%  

·   কমপম্বে ভোকবসম্বর্র একটি হডাজ বর্ম্বয়ম্বের্ এমর্ 18 িা তার হিবে িয়সী বর্উ 

ইয়কনাম্বরর েতাংে (CDC) - 90.0%  

·   ভোকবসম্বর্র বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িা তার হিবে িয়সী বর্উ ইয়কনাম্বরর 

েতাংে (CDC) - 80.3%  

·   কমপম্বে ভোকবসম্বর্র একটি হডাজ বর্ম্বয়ম্বের্ এমর্ বর্উ ইয়কনাম্বরর েতাংে - 73.5%  

·   ভোকবসম্বর্র বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ বর্উ ইয়কনাম্বরর েতাংে - 66.1%  

·   কমপম্বে ভোকবসম্বর্র একটি হডাজ বর্ম্বয়ম্বের্ এমর্ বর্উ ইয়কনাম্বরর েতাংে (CDC) - 

77.1%  

·   ভোকবসম্বর্র বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ এমর্ বর্উ ইয়কনাম্বরর েতাংে (CDC) - 68.1%  

 

প্রথি 100K জর্গণ প্রথি প্রথিটে অঞ্চথল 7 থেথর্ হক্থসর গড়:  

  

অঞ্চল  

শুক্রিার, 19 

র্ম্বভের, 2021  

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 2021  

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 2021  

Capital 

Region  53.78  55.34  56.46  

Central New 

York  49.32  51.8  52.32  

Finger Lakes  63.85  65.59  65.34  

Long Island  29.41  31.67  31.7  

Mid-Hudson  22.28  23.16  23.92  



 

 

Mohawk 

Valley  61.99  63.91  67.03  

New York City  14.57  15.4  15.84  

North Country  59.09  59.23  60.22  

Southern Tier  60.98  61.38  62.15  

Western New 

York  67.72  69.95  71.8  

হেি িোপী  31.63  32.93  33.53  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ ফলাফথলর শিাাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
শুক্রিার, 19 

র্ম্বভের, 2021  

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 2021  

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 2021  

Capital 

Region  
6.84%  6.83%  6.83%  

Central New 

York  
6.45%  6.70%  6.73%  

Finger Lakes  8.59%  8.58%  8.68%  

Long Island  3.98%  4.16%  4.18%  

Mid-

Hudson  
2.80%  2.87%  2.94%  

Mohawk 

Valley  
7.29%  7.37%  7.67%  

New York 

City  
1.57%  1.60%  1.63%  

North 

Country  
7.13%  7.13%  7.26%  

Southern 

Tier  
5.23%  5.03%  5.08%  

Western 

New York  
9.48%  9.65%  9.79%  

হেি িোপী  3.73%  3.77%  3.82%  

  

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

ফলাফথলর গড় শিক্রা র্ীথচ হেওয়া  থয়থে:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

শুক্রিার, 19 

র্ম্বভের, 

2021  

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 

2021  

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 

2021  

Bronx  1.48%  1.53%  1.54%  

Kings  1.60%  1.59%  1.60%  

New York  1.22%  1.28%  1.29%  

Queens  1.86%  1.89%  1.99%  

Richmond  2.30%  2.29%  2.47%  

  

গিক্াল হক্াথভড-19 এর জর্য 5,401 জর্ থর্উ ইয়ক্নাথরর পরীোয় পশ্চজটেভ থরথপােন পাওয়া 

হগথে, হমাে সাংখ্যা 2,653,342  থয়থে। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাি পজজটিভ  র্তযর্ পজজটিভ  

Albany  33,612  76  

Allegany  5,765  36  

Broome  27,542  79  

Cattaraugus  9,532  55  

Cayuga  9,494  23  

Chautauqua  14,290  89  

Chemung  12,445  44  

Chenango  5,367  13  

Clinton  7,806  34  

Columbia  5,531  29  

Cortland  5,974  9  

Delaware  4,211  15  

Dutchess  37,434  67  

Erie  120,085  520  

Essex  2,882  12  

Franklin  5,160  23  

Fulton  7,572  35  

Genesee  8,283  42  

Greene  4,787  13  

Hamilton  506  0  

Herkimer  8,007  40  

Jefferson  10,839  40  

Lewis  4,045  6  



 

 

Livingston  6,905  35  

Madison  7,118  21  

Monroe  94,694  384  

Montgomery  6,936  14  

Nassau  222,638  348  

Niagara  27,501  129  

NYC  1,122,279  1,307  

Oneida  32,143  135  

Onondaga  57,914  163  

Ontario  11,219  49  

Orange  60,997  136  

Orleans  5,271  15  

Oswego  13,628  41  

Otsego  5,146  28  

Putnam  12,954  17  

Rensselaer  16,790  74  

Rockland  54,921  44  

Saratoga  23,523  121  

Schenectady  18,769  82  

Schoharie  2,573  15  

Schuyler  1,842  8  

Seneca  3,082  7  

St. Lawrence  12,358  40  

Steuben  11,959  62  

Suffolk  251,064  459  

Sullivan  9,249  10  

Tioga  6,155  10  

Tompkins  7,189  3  

Ulster  18,592  69  

Warren  6,877  32  

Washington  6,257  41  

Wayne  9,779  43  

Westchester  146,872  137  

Wyoming  5,055  16  

Yates  1,924  6  



 

 

  

গিক্াল হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 33 জর্ থর্উ ইয়ক্নার মারা থগথয়থের্, HERDS-এর মাধযথম 

প্রস্তুি ক্রা হমাে সাংখ্যা 46,254  থয়থে। বসবাথসর ক্াউথি অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি 

হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্েুায়ী মৃতয ে  

কাউবি  র্তযর্ মৃতয ে  

Albany  1  

Allegany  1  

Bronx  1  

Cayuga  1  

Erie  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Jefferson  2  

Kings  3  

Madison  1  

Monroe  5  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  2  

Orleans  1  

Oswego  2  

Queens  2  

Rensselaer  1  

Seneca  1  

Sullivan  1  

Warren  2  

Wayne  1  

  

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

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

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

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 হফার্ ক্রথি পাথরর্। 

এোড়া হলাক্জর্ থর্থজথের স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাম নাথস, থচথক্ৎসক্ বা  াসপািাথল ক্ল ক্রথি 

পাথরর্ অযাপথয়িথমি থশথডউল ক্রার জর্য হযখ্াথর্ ভযাক্থসর্ উপলভয আথে বা থভশ্চজে 

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%7C401551e7d1b2407cc0c208d9adeaf2be%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732046875123069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XiFeFLlHUGK4uPcwgn53IeMkss6x%2Fcu6rglfU5SCOY4%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%7C401551e7d1b2407cc0c208d9adeaf2be%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732046875123069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XiFeFLlHUGK4uPcwgn53IeMkss6x%2Fcu6rglfU5SCOY4%3D&reserved=0


 

 

ক্রুর্ vaccines.gov যাথি থর্ক্েবিী ভযাক্থসর্ সাংক্রান্ত অযাপথয়িথমথির বযাপাথর িিয 

পাওয়া যায়।  

  

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

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

হফডাথরলগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা ফাথম নথস, হযগুথল 

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

ক্রা  থে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খ্ুুঁথজ থর্থি থপিামািা ও অথভভাবক্রা vaccines.gov, 

ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের শ্চজপ হক্াড থলথখ্ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্ 

অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী ফাইজার-

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

19 টেক্া এখ্থর্া অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বিম্বেষভাম্বি এই িয়সী বেশুম্বের বপতামাতা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্তযর্ তিে, িহুল 

জজজ্ঞাবসত প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও তিেসূম্বের জর্ে আমাম্বের র্তযর্ ওম্বয়িসাইি হেখ্ুর্৷  

  

গিক্াল 16,546 জর্ থর্উ ইয়ক্নার িাথের প্রিম হডাথজর ভযাক্থসর্ হপথয়থের্ এবাং 5,869 জর্ 

িাথের ভযাক্থসথর্র থসথরজ সম্পূণ ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

  

োম্বের অন্তত একটি ভোকবসর্ 

হেওয়া  ম্বয়ম্বে  

টিকার বসবরজগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাি  

গত 24  ণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজি  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাি  

গত 24  ণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজি  

Capital 

Region  
791,892  846  714,735  162  

Central New 

York  
611,185  508  559,821  115  

Finger Lakes  807,622  709  738,563  195  

Long Island  1,992,613  1,654  1,771,162  563  

Mid-Hudson  1,548,108  1,923  1,358,484  392  

Mohawk 

Valley  
306,861  237  282,579  76  

New York 

City  
7,133,323  9,265  6,352,111  4,006  

North 

Country  
285,028  194  255,213  79  

Southern Tier  412,102  196  374,542  77  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C401551e7d1b2407cc0c208d9adeaf2be%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732046875133028%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Szf1JJj%2F4dpiyzybyHxnGqqZcBr0wqsusUj2S6Rou3M%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%7C401551e7d1b2407cc0c208d9adeaf2be%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732046875142981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aFr%2FPB9kK7Eu8AG1LQmM5fcpDYJFnEheyngibeygAiU%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%7C401551e7d1b2407cc0c208d9adeaf2be%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732046875142981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UaMVeE76%2F1gV69QKSGW6SDajXiP57mLU9qE%2BSI6ZBdc%3D&reserved=0


 

 

Western New 

York  
886,385  1,014  802,663  204  

হেে বযাপী  14,775,119  16,546  13,209,873  5,869  

  

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

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

সাংক্রান্ত সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রণ 

সাংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখ্াথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  

 

###  
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