
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হ াে টেকার হডাজ 62,934   

   

গিকাল রাজে জুম্বড় হকাবভড-19 এ 46 জম্বর্র  ৃিুে  ম্বেম্বে   

    

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

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে প্রোর্ ক্থরথের্।  

  

"আমাথের ক্াথে এই ভাইরাথসর থবরুথে সুরোর প্রিম এবং হসরা উপায় হ াথলা টেক্া," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "েুটের ভ্রমথের মরশুম আসন্ন  ওয়ায় এবং বনু্ধ ও পথরবার জমাথয়ি  ওয়ার 

সাথি, এখর্ আথগর হিথক্ আথরা হবথি গুরুত্বপূে ন হে আমরা সিক্ন িাথক্ এবং প্রথয়াজর্ীয় 

পূব নসিক্নিা অবলম্বর্ ক্থর আমাথের থর্থজথের এবং পরস্পরথক্ থর্রাপে রাখার জর্য। টেক্া র্া 

থর্থয় িাক্থল থর্থয় থর্র্, থর্থয় িাক্থল বুোর থর্র্, এবং থর্শ্চিি ক্রুর্ হে আপর্ার থপ্রয়জর্রাও 

িা ক্থরর্।  

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 179,704  

• হ াে পজজটেভ - 8,993  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 5.00%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 4.62%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 3,683 (+109)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 445  

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 736 (+43)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 399 (+11)  

• হ াে োড়া হপম্বেম্বের্ - 220,524 (+330)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর  াধ্েম্ব  বরম্বপােন করা র্িুর্  ৃিুে - 

46  

• HERDS-এর  াধ্েম্ব  স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার দ্বারা বরম্বপােন করা হ াে 

 ৃিুে - 47,183  

হ লি হক্য়ার হরসপন্স হডো থসথেম এক্টে NYS DOH হডোর উৎস ো দেথর্ক্ 



 

 

থর্শ্চিি মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর ো হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং 

প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচে নার হেথসথলটেগুথল জার্ায়।    

• CDC-এর  াধ্েম্ব  বরম্বপােন করা ও সাংকবলি  হ াে  ৃিুে - 59,990   

 

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

িিনাধীর্ হডি সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের 

হসবাসের্, বাথড়,  স্পস্পস ও অর্যার্য স্থার্গুথল স  হে হক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া 

বযশ্চিরা অন্তভুনি আথের্।   

• প্রম্বোগ করা টেকার হ াে হডাজ - 31,361,706  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হ াে হডাজ - 62,934  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হ াে হডাজ - 846,658  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 86.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 79.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 93.4%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 82.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 75.4%  

• স স্ত বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

67.9%  

• স স্ত বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাাংে টেকার অন্তি একো হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 70.4%    

  

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

  

অঞ্চল  শুক্রিার, 10 

বডম্বসের 2021  

েবর্িার, 11 

বডম্বসের 

2021  

রবিিার, 12 

বডম্বসের 

2021  

Capital 

Region  63.58  61.72  60.17  

Central 

New York  68.46  64.96  66.17  

Finger 

Lakes  67.48  65.68  64.86  



 

 

Long Island  64.24  64.90  68.97  

Mid-

Hudson  45.56  45.78  46.90  

Mohawk 

Valley  80.86  77.21  76.48  

New York 

City  34.12  37.03  40.95  

North 

Country  69.15  68.64  68.09  

Southern 

Tier  81.90  85.42  86.79  

Western 

New York  73.21  70.64  67.77  

হেে বযাপী  51.13  51.98  54.11  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ েলােথলর িিাংথির  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  শুক্রিার, 10 

বডম্বসের 2021  

েবর্িার, 11 

বডম্বসের 

2021  

রবিিার, 12 

বডম্বসের 

2021  

Capital 

Region  6.60%  6.54%  6.52%  

Central 

New York  7.49%  7.45%  7.61%  

Finger 

Lakes  8.73%  8.54%  8.52%  

Long Island  6.34%  6.49%  6.66%  

Mid-

Hudson  4.53%  4.55%  4.57%  

Mohawk 

Valley  8.06%  7.77%  7.77%  

New York 

City  2.56%  2.70%  2.81%  

North 

Country  7.73%  7.76%  7.73%  

Southern 

Tier  6.03%  6.25%  6.25%  



 

 

Western 

New York  9.88%  9.53%  9.38%  

হেে িোপী  4.58%  4.61%  4.62%  

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর পশ্চজটেভ 

েলােথলর গড় িিাংি থর্থচ হেওয়া  থয়থে:   

   

িম্বরা  শুক্রিার, 10 

বডম্বসের 2021  

েবর্িার, 11 

বডম্বসের 2021  

রবিিার, 12 

বডম্বসের 

2021  

Bronx  2.49%  2.54%  2.60%  

Kings  2.47%  2.59%  2.68%  

New York  1.95%  2.13%  2.29%  

Queens  3.01%  3.13%  3.25%  

Richmond  4.13%  4.45%  4.46%  

  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 8,993 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় ইথিবাচক্ েলােল 

হপথয়থের্, ো HERDS দ্বারা সংক্থলি হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,835,295 জথর্ থর্থয় 

এথসথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ থবিে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবন্ট  
হ াে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

পজজটেভ  

রাজেিোপী 

বর্জিি করা 

ওব ক্রর্ 

হকম্বসর হ াে 

সাংখ্ো: 38*  

Albany  36,489  88  -  

Allegany  6,531  28  -  

Broome  30,165  78  1  

Cattaraugus  10,801  46  -  

Cayuga  10,403  33  -  

Chautauqua  16,319  75  -  

Chemung  13,815  42  -  

Chenango  6,070  22  -  

Clinton  8,785  39  -  

Columbia  6,203  11  -  

Cortland  6,515  14  -  

Delaware  4,929  17  -  



 

 

Dutchess  39,843  124  -  

Erie  133,831  389  -  

Essex  3,258  10  -  

Franklin  5,941  31  -  

Fulton  8,434  33  -  

Genesee  9,394  45  -  

Greene  5,297  19  -  

Hamilton  558  1  -  

Herkimer  9,080  32  -  

Jefferson  12,363  39  -  

Lewis  4,505  17  -  

Livingston  7,820  23  -  

Madison  8,059  33  -  

Monroe  104,068  275  -  

Montgomery  7,735  20  -  

Nassau  236,612  788  3  

Niagara  31,118  129  -  

NYC  1,170,385  3,824  23  

Oneida  35,450  141  2  

Onondaga  63,396  218  1  

Ontario  12,770  50  -  

Orange  65,229  157  -  

Orleans  6,039  13  -  

Oswego  15,421  73  -  

Otsego  5,975  27  -  

Putnam  13,808  36  -  

Rensselaer  18,862  43  -  

Rockland  56,975  119  -  

Saratoga  26,955  79  -  

Schenectady  20,577  44  -  

Schoharie  3,048  20  -  

Schuyler  2,141  4  -  

Seneca  3,580  17  -  

St. Lawrence  14,038  27  -  

Steuben  13,684  35  -  

Suffolk  268,570  918  4  

Sullivan  10,355  34  -  

Tioga  6,928  17  -  



 

 

Tompkins  8,423  46  2  

Ulster  20,201  44  -  

Warren  8,023  19  -  

Washington  7,426  38  -  

Wayne  11,294  75  -  

Westchester  152,856  350  1  

Wyoming  5,772  15  -  

Yates  2,173  9  -  

অজার্া  -  -  1  

  

* এই হক্থসর গের্াগুথল হসই সব পথরথচি হক্থসর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর ো এক্টে রাথজযর 

লযাবথরেথর অরু্থমাের্ ক্থরথে, এবং জর্সংখযার মথধয সম্ভবি থবরাজমার্ হমাে হক্থসর 

প্রথিথর্থধত্ব ক্থর র্া।  

   

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 46 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

47,183 এ থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অরু্সাথর, হভৌগথলক্ থভথিথি থবিে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবন্টর িাবসন্দা অর্ুযােী  ৃিুে  

কাউবন্ট  র্িুর্  ৃিুে  

Bronx  2  

Broome  1  

Chautauqua  3  

Columbia  1  

Cortland  1  

Dutchess  1  

Erie  4  

Fulton  1  

Kings  3  

Livingston  1  

Madison  1  

Manhattan  1  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  2  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  1  

Orange  1  



 

 

Queens  2  

Saratoga  2  

Schoharie  1  

Seneca  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Tioga  2  

Tompkins  1  

Westchester  1  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গে টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথি বয়সী হোগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখালা রথয়থে, হেখাথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথি বয়সী 

বযশ্চিথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থি  থয় টেক্া গ্র থের 

সুথোগ রথয়থে। 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য হক্ার্ সাইেগুথলাথি অযাপথয়িথমি হর্য়া 

আবিযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া োথব। হেসব বযশ্চি হেে-

পথরচাথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়িথমি থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হোগয' অযাথপ 

(Am I Eligible App) বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। মারু্ষ 

অযাপথয়িথমথির জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হেখাথর্ টেক্া 

উপলব্ধ আথে হসখাথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়িথমথির িিয খুুঁজথি vaccines.gov  এ হেথি পাথরর্।  

   

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োরা 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়িথমি থর্ধ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের সন্তাথর্র থিশুথরাগ থবথিষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথি স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হোগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হেগুথল 

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

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

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

0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হে হপ্রাভাইডার োইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হেথ িু এই বয়স েথলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অরু্থমাথেি র্য়।   

   

বপিা- ািা এিাং অবভভািকম্বের জর্ে আ াম্বের র্িুর্ ওম্বেিসাইে হেখু্র্ র্িুর্ িিে, 

প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্ন এিাং উত্তর এিাং বিম্বেষভাম্বি এই িেম্বসর বেশুম্বের বপিা- ািা 

এিাং অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা সাংস্থ্ার্গুবলর জর্ে৷   

   

গিক্াল, 13,211 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবং 10,728 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সমূ্পে ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অরু্সাথর থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534510269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oCkK3UT%2BiyoVHlTHe13xT9nTR328ry%2FAarxh8DQsZmE%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534520224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZE%2BGef0SQlFt5MzWcY40ZctEMaWZCyFe796hpNUF2fE%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534520224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZE%2BGef0SQlFt5MzWcY40ZctEMaWZCyFe796hpNUF2fE%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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534520224%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cjxHvv9Kq50DTigFOH28vu8Vb9fHYJoKgoCrhqV47QY%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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534530178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QxuA39VREJYLpLQZyM5UII518DJD42PTcARVnSluHUY%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%7C58f30f73298d41a76dfc08d9be73074e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750223534530178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rfiKB9q5i1utSTSH30q3UzNLnOjqtKhF8gKMdJfhg5s%3D&reserved=0


 

 

  

টেকার ক পম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এ র্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এ র্ িেজি    

অঞ্চল  

ক্র িধ্ ন ার্  

হ াে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্র িধ্ ন ার্  

হ াে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে    

Capital 

Region  
811,552  388  735,404  682  

  

Central New 

York  
621,718  191  572,762  272  

  

Finger Lakes  825,738  360  760,221  533    

Long Island  2,039,939  878  1,814,179  966    

Mid-Hudson  1,592,538  714  1,396,378  828    

Mohawk 

Valley  
312,727  354  288,429  108  

  

New York 

City  
7,367,996  9,628  6,539,517  6,742  

  

North 

Country  
290,489  69  260,779  137  

  

Southern 

Tier  
420,122  163  384,703  47  

  

Western 

New York  
908,041  466  827,214  413  

  

হেে বযাপী  15,190,860  13,211  13,579,586  10,728    

            

  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্র্যাক্ার ডযািথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

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

Department of Health) আবিযক্িা অরু্সাথর টেক্াক্রে বযবস্থাপর্াগুথলথক্ 24 ঘিার মথধয 

সমস্ত হক্াথভড-19 টেক্া প্রথয়াথগর হডো থরথপােন ক্রথি  থব; টেক্া প্রথয়াথগর হডো ডযািথবাথডন 

প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য় োথি এই হেথের টেক্াক্রথের প্রথচষ্টায় সাম্প্রথিক্িম পথরমাপগুথল 

প্রথিেথলি  য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল হেডাথরল 

হডোর হিথক্ সামার্য আলাো োর মথধয হক্থন্দ্রর প্রিাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য 

অন্তভুনি। উভয় সংখযাই উপথর প্রক্াথিি িথিয অন্তভুনি ক্রা  থয়থে৷   

  

###  
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