
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/28/2021  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 71,547 টে 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।  

  

"আমরা হক্াথভড-19 ম ামারীর এক্টে র্িুর্ ধাথপ প্রথবশ ক্রথি যাচ্ছি যখর্ হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের টেক্া হর্ওয়া আথগর হেথয়ও হবথশ গুরুত্বপূর্ ন," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "থর্উ 

ইয়ক্ন হেেজথুড় হক্থসর সংখযা বচৃ্ছি পাথি, এবং র্িুর্ ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট আমাথের অজনর্ 

ক্রা অগ্রগথির প্রথি এক্টে সথিযক্াথরর হুমথক্স্বরূপ। এই েুটের হমৌসুথম আমাথের পথরবারথক্ 

রো ক্রার জর্য আমাথের হসরা উপায়  ল টেক্া হর্ওয়া - িাই অর্ুগ্র  ক্থর আজই টেক্া 

থর্র্।"  

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল ধরা  থলা:  

 

· বরম্ব ােন করা  রীক্ষার ফলাফল - 145,189  

· হমাে  জজটেভ - 6,147  

·  জজটেম্বভর েিাাংে -  4.23%  

· 7-বেম্বর্র গড় েিকরা  জজটেভ - 4.05%  

·  াস ািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,756 (+60)  

· র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 399  

· ICU-হি হরাগী - 538 (+25)  

· ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 298 (+18)  

· হমাে বডসচাজন - 215,000 (+314)  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােন করা র্িুর্ মৃিুে - 31  

·     HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্ব ােনকৃি হমাে মৃিুে - 46,443   

হ লি হক্য়ার হরসপন্স হডো থসথেম এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্চ্ছিি মিুৃযর 

হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরেয নার 



 

 

হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

· CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােনকৃি ও সাংকবলি হমাে মিুৃে - 56,793  

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 বযচ্ছিরা অন্তভুনি আথের্।  

· প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 29,626,252  

· গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 71,547  

· গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 538,920  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হ ম্বেম্বের্ - 85.7%  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্  - 78.3%  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 90.3%  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ (CDC) - 80.5% 

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হ ম্বেম্বের্ - 74.0%   

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 66.3%  

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 

77.5% 

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 68.2%   

  

প্রথি 100K জর্সংখযার প্রথিটে অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপ:  

  

অঞ্চল  25-র্ম্বভের-21  26-র্ম্বভের-21  27-র্ম্বভের-21  

Capital Region  57.05  51.37  50.46  

Central New York  48.04  45.74  40.97  

Finger Lakes  62.51  59.60  54.88  

Long Island  33.90  31.21  33.31  

Mid-Hudson  24.87  23.48  23.99  

Mohawk Valley  62.61  59.34  56.55  

New York City  16.79  16.01  16.48  

North Country  56.02  53.53  52.71  

Southern Tier  58.79  52.76  47.82  

Western New York  75.58  72.51  68.15  

হেে িো ী  34.02  32.00  31.48  

  

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

 থয়থে িা  ল:  



 

 

  

অঞ্চল  

িৃ স্পবিিার, 25 

র্ম্বভের, 2021  

শুক্রিার, 26 

র্ম্বভের, 2021  

েবর্িার, 27 

র্ম্বভের, 2021  

Capital Region  6.96%  7.08%  7.62%  

Central New 

York  6.46%  6.90%  6.68%  

Finger Lakes  8.85%  9.41%  9.61%  

Long Island  4.40%  4.43%  4.62%  

Mid-Hudson  3.14%  3.30%  3.39%  

Mohawk 

Valley  7.75%  9.25%  9.30%  

New York City  1.65%  1.69%  1.81%  

North Country  7.82%  8.33%  8.92%  

Southern Tier  4.99%  5.39%  5.81%  

Western New 

York  9.67%  10.15%  10.30%  

হেে িো ী  3.82%  3.95%  4.05%  

 

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

েলােথলর গড় শিক্রা র্ীথে হেওয়া  থয়থে:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

িৃ স্পবিিার, 25 

র্ম্বভের, 2021  

শুক্রিার, 26 

র্ম্বভের, 2021  

েবর্িার, 27 

র্ম্বভের, 2021  

Bronx  1.65%  1.60%  1.73%  

Kings  1.55%  1.60%  1.70%  

New York  1.25%  1.30%  1.34%  

Queens  2.11%  2.14%  2.34%  

Richmond  2.58%  2.74%  2.98%  

 

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 6,147 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পচ্ছজটেভ  থয়থেল, 

যার েথল হমাে সংখযা ো াঁড়াল 2,691,000। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষর্ থর্ম্নরূপ:  

কাউবি  

হমাে 

 জজটেভ  

র্িুর্ 

 জজটেভ    

Albany  34,221  105    

Allegany  5,929  12    

Broome  28,056  74    

Cattaraugus  9,898  19    

Cayuga  9,653  14    

Chautauqua  14,837  40    



 

 

Chemung  12,740  14    

Chenango  5,508  18    

Clinton  8,017  37    

Columbia  5,664  25    

Cortland  6,053  6    

Delaware  4,344  24    

Dutchess  37,798  65    

Erie  123,801  504    

Essex  2,964  11    

Franklin  5,365  30    

Fulton  7,768  29    

Genesee  8,556  15    

Greene  4,911  20    

Hamilton  511  1    

Herkimer  8,228  48    

Jefferson  11,237  35    

Lewis  4,169  12    

Livingston  7,132  18    

Madison  7,285  26    

Monroe  96,981  255    

Montgomery  7,110  29    

Nassau  225,182  565    

Niagara  28,469  91    

NYC  1,130,658  1,641    

Oneida  32,950  94    

Onondaga  59,057  115    

Ontario  11,592  40    

Orange  61,914  193    

Orleans  5,434  20    

Oswego  14,047  39    

Otsego  5,321  20    

Putnam  13,091  17    

Rensselaer  17,260  72    

Rockland  55,357  85    

Saratoga  24,400  139    

Schenectady  19,229  75    

Schoharie  2,654  17    

Schuyler  1,919  5    



 

 

Seneca  3,200  10    

St. Lawrence  12,724  64    

Steuben  12,372  57    

Suffolk  254,334  848    

Sullivan  9,500  36    

Tioga  6,297  17    

Tompkins  7,359  7    

Ulster  18,957  49    

Warren  7,219  54    

Washington  6,606  44    

Wayne  10,115  43    

Westchester  147,821  179    

Wyoming  5,252  23    

Yates  1,974  2    

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ 69 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা HERDS-এর মাধযথম 

সংক্থলি হমাে মিুৃযর সংখযাথক্ 46,443 জথর্ থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথে 

হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুযায়ী   

র্িুর্ মিুৃয  

Bronx  1  

Cattaraugus  1  

Erie  2  

Franklin  1  

Genesee  1  

Manhattan  2  

Monroe  2  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  3  

Orleans  1  

Oswego  1  

Otsego  1  

Queens  1  

Saratoga  1  

Steuben  1  

Suffolk  4  



 

 

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester  2  

Wyoming  1  

  

 

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গর্ টেক্াোর্ সাইেগুথল 12 বের ও িার হেথয় হবথশ বয়সী সক্ল 

হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি থবর্া-অযাপথয়ন্টথমথন্ট 

টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে, এবং 5 বের বা িার হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের 

জর্য 10-টে সাইে উন্মুি। হয সক্ল বযচ্ছি এক্টে হেে-পথরোথলি বযাপক্ টেক্াক্রর্ স্থাথর্ 

এক্টে অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথে থর্ধ নারর্ ক্রথি োর্ িারা Am I Eligible App (আথম থক্ 

হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযচ্ছিরা 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথে থর্ধ নারর্ ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা 

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

ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখথি 

পাথরর্।  

  

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

োর্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

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

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রর্ পথরোলর্া ক্রথে, িাথের সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি 

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

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

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

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

থবথশষভাথব এই বয়সী থশশুথের থপিামািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহুল চ্ছজজ্ঞাথসি 

প্রশ্নাবথল ও উির, ও িিযসূথের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷  

  

গিক্াল, 15,466 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 11,521 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কম ম্বক্ষ একটে হডাজ 

হ ম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি      

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে      

Capital 

Region  
798,343  998  716,905  553  

    

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%7C0da10bc8db774ac0cff708d9b2c55458%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737382890813386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r5%2FAyNAiIEro8M3TRs921T40B8p4%2FzPKZ11VwsXfxE8%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%7C0da10bc8db774ac0cff708d9b2c55458%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737382890813386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r5%2FAyNAiIEro8M3TRs921T40B8p4%2FzPKZ11VwsXfxE8%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%7C0da10bc8db774ac0cff708d9b2c55458%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737382890813386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wqy9xS8i4B%2Bj%2F0Tb%2BJ6bfNUTZIcjboWqsIrNfHdJM7g%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%7C0da10bc8db774ac0cff708d9b2c55458%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737382890823340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y1WA10L0iao0yRCcKJze81q07Woj3EKWVdBX1XkxYI0%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%7C0da10bc8db774ac0cff708d9b2c55458%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637737382890823340%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eixizC1yRdi5EiiKGS7CmuU1xa50feK0zw8MAhvJSYw%3D&reserved=0


 

 

Central New 

York  
614,921  394  561,191  292  

    

Finger Lakes  813,359  1,015  741,366  977      

Long Island  2,007,025  2,100  1,778,027  1,211      

Mid-Hudson  1,561,243  1,803  1,363,517  892      

Mohawk 

Valley  
308,710  184  283,417  171  

    

New York 

City  
7,185,275  7,565  6,383,873  6,471  

    

North 

Country  
286,692  120  255,784  90  

    

Southern 

Tier  
414,154  282  375,567  252  

    

Western 

New York  
893,068  1,005  805,772  612  

    

হেে বযাপী  14,882,790  15,466  13,265,419  11,521      

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্র্যাক্ার ডযাশথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরর্ সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State 

Department of Health) টেক্াক্রর্ হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা 24 ঘণ্টার মথধয সক্ল হক্াথভড-19 

টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাধযিামূলক্ ক্থরথে; হেথের টেক্াক্রর্ প্রথেষ্টার সব হেথয় 

 ালর্াগােকৃ্ি হমটট্র্ক্স প্রথিেথলি ক্রথি ডযাশথবাথডন টেক্াোথর্র িিয 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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