
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2021 গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্ 

 

76,451-টে টেকার হডাজ গি 24 ঘণ্টাে হেওো  ম্বেম্বে 

 

গিকাল হেেজুম্বড় হকাবভড-19 এ 27 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে 

 

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

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্। 

 

"আমরা আর েুই থের্ েথূর আথে আমাথের থিয়জর্থের সাথি সমথবি  ওয়ার জর্য, যা 

আমাথের অথর্থক্র জর্য ম ামারী শুরু  ওয়ার পর হিথক্ িিমবার  থব - আথম থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের অর্ুথরাধ ক্রথে এই েুটের মরশুথম িাথের থর্রাপে িাক্ার জর্য যা থক্েু ক্রা 

সম্ভব িার ক্রার জর্য," গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বের্। "হক্াথভড-19 এর থবস্তার হরাধ ক্রার জর্য 

হসরা অস্ত্র  ল টেক্া হর্ওয়া। আপথর্ যথে এখর্ আপর্ারো র্া থর্থয় িাথক্র্ িা থল যার্ 

আজথক্ই থর্থয় আসুর্, এবং আপথর্ যথে থর্থয় িাথক্র্ এবং আপর্ার বুোর হডাজ হর্ওয়ার 

সময়  থয় থগথয় িাথক্, িা থল যি িাড়ািাথড় সম্ভব িা থর্র্। টেক্াগুথল থর্রাপে, ক্ায নক্র এবং 

সারা রাজয জথুড় স থজই উপলব্ধ।" 

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

 

· বরম্ব ােন করা  রীক্ষার ফলাফল - 118,953 

· হমাে আক্রান্ত - 5,336  

· ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 4.49% 

· 7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 3.81%  

·  াস ািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,515 (+154)  

· র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 372  

· ICU-হি হরাগী - 474 (+4)  

· ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 235 (-1)  

· হমাে োড়া হ ম্বেম্বের্ - 213,583 (+209)  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােন করা র্িুর্ মৃিুে - 27  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােনকৃি হমাে মৃিুে - 46,283  



 

 

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

এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্শ্চিি মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, 

র্াথস নং হ াম এবং িাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

· CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােনকৃি ও সাংকবলি  হমাে মৃিুে - 58,948  

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

সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, িাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য 

স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্। 

·প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 29,226,424   

·গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 76,451   

·গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 694,257   

·েিকরা 18 িের এিাং িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হ ম্বেম্বের্ - 85.4%   

·18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ 

হ ম্বেম্বের্ - 78.0%  

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

বর্ম্বেম্বের্ (CDC) - 90.1%  

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

কম্বরম্বের্ (CDC) - 80.4%  

·সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হ ম্বেম্বের্ - 73.6%   

·সকলবর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 66.1%  

·সমস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 

77.2%  

·টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে (CDC) - 68.1%  

  

িথি 100K জর্সংখযার িথিটে অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপ: 

  

অঞ্চল 

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 2021 

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 2021 

হসামিার, 22 

র্ম্বভের 2021 

Capital Region 55.34 56.46 56.99 

Central New 

York 51.8 52.32 52.48 

Finger Lakes 65.59 65.34 64.29 

Long Island 31.67 31.7 32.29 

Mid-Hudson 23.16 23.92 24.01 

Mohawk 

Valley 63.91 67.03 66.32 

New York City 15.4 15.84 16.34 

North Country 59.23 60.22 59.98 

Southern Tier 61.38 62.15 61.9 



 

 

Western New 

York 69.95 71.8 73.06 

হেে িো ী  32.93 33.53 33.87  

 

িথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ েলােথলর শিাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল: 

  

অঞ্চল 

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 

2021 

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 

2021 

হসামিার, 22 

র্ম্বভের 2021 

Capital 

Region 
6.83% 6.83% 6.80% 

Central 

New York 
6.70% 6.73% 6.71% 

Finger 

Lakes 
8.58% 8.68% 8.57% 

Long 

Island 
4.16% 4.18% 4.20% 

Mid-

Hudson 
2.87% 2.94% 2.95% 

Mohawk 

Valley 
7.37% 7.67% 7.64% 

New York 

City 
1.60% 1.63% 1.65% 

North 

Country 
7.13% 7.26% 7.23% 

Southern 

Tier 
5.03% 5.08% 4.97% 

Western 

New York 
9.65% 9.79% 9.72% 

হেে 

িো ী 
3.77% 3.82% 3.81% 

 

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

েলােথলর গড় শিক্রা র্ীথচ হেওয়া  থয়থে: 

  

NYC এর 

িম্বরা 

েবর্িার, 20 

র্ম্বভের, 

রবিিার, 21 

র্ম্বভের, 

হসামিার, 22 

র্ম্বভের 2021 



 

 

2021 2021 

Bronx 1.53% 1.54% 1.60% 

Kings 1.59% 1.60% 1.60% 

New York 1.28% 1.29% 1.30% 

Queens 1.89% 1.99% 2.03% 

Richmond 2.29% 2.47% 2.48% 

 

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,336 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পশ্চজটেভ  থয়থেল, 

যার েথল হমাে সংখযা ো াঁথড়থয়থে 2,658,678 এ। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষণ থর্ম্নরূপ: 

 

কাউবি হমাে  জজটেভ র্িুর্  জজটেভ 

Albany 33,672 60 

Allegany 5,795 30 

Broome 27,611 69 

Cattaraugus 9,584 52 

Cayuga 9,516 22 

Chautauqua 14,349 59 

Chemung 12,482 37 

Chenango 5,398 31 

Clinton 7,827 21 

Columbia 5,548 17 

Cortland 5,983 9 

Delaware 4,225 14 

Dutchess 37,487 53 

Erie 120,684 599 

Essex 2,890 8 

Franklin 5,191 31 

Fulton 7,602 30 

Genesee 8,322 39 

Greene 4,818 31 

Hamilton 507 1 

Herkimer 8,045 38 

Jefferson 10,919 80 

Lewis 4,066 21 

Livingston 6,936 31 

Madison 7,146 28 



 

 

Monroe 95,016 322 

Montgomery 6,966 30 

Nassau 222,982 344 

Niagara 27,685 184 

NYC 1,123,485 1,206 

Oneida 32,265 122 

Onondaga 58,070 156 

Ontario 11,292 73 

Orange 61,097 100 

Orleans 5,294 23 

Oswego 13,702 74 

Otsego 5,171 25 

Putnam 12,972 18 

Rensselaer 16,851 61 

Rockland 54,984 63 

Saratoga 23,660 137 

Schenectady 18,813 44 

Schoharie 2,589 16 

Schuyler 1,851 9 

Seneca 3,094 12 

St. Lawrence 12,390 32 

Steuben 11,998 39 

Suffolk 251,472 408 

Sullivan 9,277 28 

Tioga 6,166 11 

Tompkins 7,215 26 

Ulster 18,629 37 

Warren 6,919 42 

Washington 6,309 52 

Wayne 9,834 55 

Westchester 147,019 147 

Wyoming 5,076 21 

Yates 1,932 8 

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 27 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা HERDS-এর মাধযথম 



 

 

সংক্থলি হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 46,283 জথর্ থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুসাথর, র্ীথচ 

হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে: 

  

কাউবিরিাবসন্দাঅরু্যােীমৃিুে 

কাউবি র্িুর্ মৃিুে 

Bronx  1 

Broome  1 

Cattaraugus  2 

Chautauqua  1 

Chenango  1 

Clinton  1 

Cortland  1 

Erie  2 

Kings  1 

Monroe  2 

Nassau  1 

Oneida  5 

Ontario  1 

Queens  2 

Schenectady  1 

Seneca  1 

Suffolk  1 

Warren  1 

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 হখালা আথে, 

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

সক্ল বযশ্চি এক্টে হেে-পথরচাথলি বযাপক্ টেক্াক্রণ স্থাথর্ এক্টে অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ 

থর্ধ নারণ ক্রথি চার্ িারা Am I Eligible App (আথম হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযশ্চিরা অযাপথয়িথমথির সময়সূথচ থর্ধ নারণ 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 থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথি স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ 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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008860984637%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2F39iiMk5ExuwsTvOaeUS15nadNFdmrh9P9qkr7lu%2BSs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008860994592%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=i5y5TczwA0gKO%2BSeeCVBAWEHRB76Tc6LNKVIGzVYEzI%3D&reserved=0


 

 

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

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

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

0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হয িোর্ক্ারী োইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

থপিা-মািা এবং অথভভাবক্থের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্ র্িুর্ িিয, িায়শই 

শ্চজজ্ঞাথসি িশ্ন এবং উির এবং থবথশষভাথব এই বয়থসর থশশুথের থপিা-মািা এবং 

অথভভাবক্থের জর্য দিথর ক্রা সংস্থার্গুথলর জর্য৷  

 

গিক্াল, 18,967 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 8,035 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে: 

  

 

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে 

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

Capital 

Region 
793,168 1,276 715,026 291 

Central New 

York 
612,393 1,208 560,111 290 

Finger Lakes 808,868 1,246 738,964 401 

Long Island 1,994,691 2,078 1,772,251 1,089 

Mid-Hudson 1,550,969 2,861 1,359,318 834 

Mohawk 

Valley 
307,300 439 282,747 168 

New York 

City 
7,141,146 7,823 6,356,336 4,225 

North 

Country 
285,453 425 255,346 133 

Southern Tier 412,505 403 374,684 142 

Western New 

York 
887,593 1,208 803,125 462 

হেে বযাপী 14,794,086 18,967 13,217,908 8,035 

 

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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008861004549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GTy6Iefb4YrlpIh0rHPNOZUT3xy7RQV%2BizI50Ggk41A%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008861004549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tQkhXydsFsGt62ZjCt8T4J5XkHW%2FJR2V%2FGOKzgJ78g8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bb1df900d834f08a7bc08d9aecaed20%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637733008861014501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AptAyW%2B%2Fvuosrlagl7zDQrjdgszGbWJ%2Fh%2BsTfRQD4cA%3D&reserved=0


 

 

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযাশথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে। 
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