
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বের অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকল বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের সাম্প্রবিক িিে হের্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 237,596-টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে    

    

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 53 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে   

     

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে প্রোর্ ক্থরথের্।  

  

"এটে এক্টে গণ স্বাস্থ্য সংক্ে। আমরা হে শীিক্ালীর্ বৃদ্ধির সম্মুখীর্  দ্ধি িা  ালক্াভাথব 

হর্ওয়া উথচৎ র্য়, এবং আমাথের উথচৎ আমরা ো থচথর্ িাথের প্রথিযক্থক্ উৎসাথ ি ক্রা 

অবযা ি রাখা টেক্া হর্ওয়ার জর্য, বুোর হর্ওয়ার জর্য এবং মাস্ক পরার জর্য," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আসুর্ আমরা সবাই এই েুটের মরশুথমর মথযয থেথয় থর্রাপথে োই। হক্াথভড-এর 

ক্ারথণ  ওয়া গুরুির অসুস্থ্িা হিথক্ আমাথের এবং আমাথের থপ্রয়জর্থের রো ক্রার জর্য 

রাজয জথুড় পরীো সাইে এবং বুোর বযাপক্ভাথব উপলব্ধ আথে।"  

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল যরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 277,956  

• হমাে পজজটেভ - 18,276  

• েিাাংে পজজটেভ - 6.58%  

• 7-বেম্বর্র গড় পজজটেম্বভর েিাাংে - 5.11%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 3,765 (-19)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 526  

• ICU ভবিন হরাগী - 762 (+35)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন হরাগী - 433 (+10)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 221,831 (+532)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ 

মৃিুে - 53  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 

47,370 

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



 

 

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

প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচে নার হেথসথলটেগুথল জার্ায়।    

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সাংকবলি  হমাে মৃিুে - 60,152  

 

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

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

হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য স্থ্ার্গুথল স  হে হক্াথর্া স্থ্াথর্ মারা োওয়া 

বযদ্ধিরা অন্তভুনি আথের্।   

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 31,971,609  

• গি 24 ঘন্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 237,596  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 1,067,323  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 87.7%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 79.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 93.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার 

বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 82.1%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 76.3%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 

68.7%  

• সমস্ত বর্উইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার অন্তি একো হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 70.7%    

  

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

  

অঞ্চল  

হসামিার, 13 

বডম্বসের 

2021  

মঙ্গলিার, 14 

বডম্বসের, 

2021  

 িুধ্িার, 14 

বডম্বসের, 

2021  

Capital 

Region  58.65  59.16  58.08  

Central 

New York  64.92  65.10  65.10  

Finger 

Lakes  61.42  60.26  56.25  



 

 

Long 

Island  67.74  70.79  77.86  

Mid-

Hudson  47.72  49.28  52.92  

Mohawk 

Valley  74.80  73.15  74.21  

New York 

City  42.59  46.84  53.75  

North 

Country  66.63  64.00  61.51  

Southern 

Tier  85.21  89.64  96.54  

Western 

New York  66.17  63.52  62.21  

হেে বযাপী  54.15  56.43  60.66  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পদ্ধজটেভ েলােথলর শিাংথশর  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

হসামিার, 13 

বডম্বসের 

2021  

মঙ্গলিার, 14 

বডম্বসের, 

2021  

 িুধ্িার, 14 

বডম্বসের, 

2021  

Capital 

Region  6.43%  6.65%  6.34%  

Central 

New York  7.65%  7.94%  7.58%  

Finger 

Lakes  8.39%  8.52%  8.18%  

Long 

Island  6.77%  7.12%  7.53%  

Mid-

Hudson  4.59%  4.65%  5.02%  

Mohawk 

Valley  7.77%  7.85%  7.85%  

New York 

City  2.90%  3.16%  3.56%  

North 

Country  7.72%  7.67%  7.23%  



 

 

Southern 

Tier  6.24%  6.56%  6.70%  

Western 

New York  9.27%  9.23%  9.29%  

হেে 

িোপী  4.65%  4.83%  5.11%  

   

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

েলােথলর গড় শিাংশ থর্থচ হেওয়া  থয়থে:   

   

িম্বরা  হসামিার, 13 

বডম্বসের 2021  

মঙ্গলিার, 14 

বডম্বসের, 2021  

 িুধ্িার, 14 

বডম্বসের, 

2021  

Bronx  2.70%  2.91%  3.15%  

Kings  2.76%  2.99%  3.41%  

New York  2.42%  2.80%  3.45%  

Queens  3.32%  3.54%  3.81%  

Richmond  4.55%  4.62%  4.70%  

  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 18,276 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় ইথিবাচক্ 

েলােল হপথয়থের্, ো HERDS দ্বারা সংক্থলি হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 2,874,781 জথর্ 

থর্থয় এথসথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবন্ট  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

পজজটেভ  

রাজেিোপী 

বর্জিি করা 

ওবমক্রর্ 

হকম্বসর হমাে 

সাংখ্ো: 59*  

Albany  36,959  186  -  

Allegany  6,618  49  -  

Broome  30,617  214  1  

Cattaraugus  10,925  59  -  

Cayuga  10,579  68  -  

Chautauqua  16,577  111  -  

Chemung  14,010  80  -  

Chenango  6,190  53  -  

Clinton  8,917  70  -  

Columbia  6,301  25  -  



 

 

Cortland  6,604  45  -  

Delaware  5,029  36  -  

Dutchess  40,340  231  -  

Erie  135,342  654  -  

Essex  3,309  18  -  

Franklin  6,033  33  -  

Fulton  8,547  38  -  

Genesee  9,534  59  -  

Greene  5,384  28  -  

Hamilton  565  2  -  

Herkimer  9,254  66  -  

Jefferson  12,501  53  -  

Lewis  4,565  17  -  

Livingston  7,940  41  -  

Madison  8,229  64  -  

Monroe  105,131  421  -  

Montgomery  7,834  35  -  

Nassau  240,073  1,648  6  

Niagara  31,529  144  -  

NYC  1,186,911  8,318  30  

Oneida  36,003  217  4  

Onondaga  64,227  320  1  

Ontario  12,959  81  -  

Orange  66,065  336  -  

Orleans  6,115  27  -  

Oswego  15,742  143  -  

Otsego  6,113  49  -  

Putnam  14,000  68  -  

Rensselaer  19,102  87  -  

Rockland  57,487  198  -  

Saratoga  27,399  185  -  

Schenectady  20,814  89  -  

Schoharie  3,112  23  -  

Schuyler  2,192  26  -  

Seneca  3,640  25  -  

St. Lawrence  14,247  70  -  

Steuben  13,838  72  -  

Suffolk  272,396  1,800  14  



 

 

Sullivan  10,550  86  -  

Tioga  7,048  61  -  

Tompkins  9,234  391  2  

Ulster  20,435  104  -  

Warren  8,169  56  -  

Washington  7,584  51  -  

Wayne  11,471  78  -  

Westchester  154,426  730  1  

Wyoming  5,844  19  -  

Yates  2,222  18  -  

Unknown  -  -  -  

  

* এই হক্থসর গণর্াগুথল হসই সব পথরথচি হক্থসর প্রথিথর্থযত্ব ক্থর ো এক্টে রাথজযর 

লযাবথরেথর অর্ুথমাের্ ক্থরথে, এবং জর্সংখযার মথযয সম্ভবি থবরাজমার্ হমাে হক্থসর 

প্রথিথর্থযত্ব ক্থর র্া।  

   

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 53 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মৃিুযর সংখযা 

47,370-হি থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথি অর্ুসাথর, হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবন্টর িাবসন্দা অর্ুযােী মৃিুে  

কাউবন্ট  র্িুর্ মৃিুে  

Bronx  1  

Broome  1  

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chautauqua  2  

Erie  6  

Essex  1  

Greene  1  

Kings  2  

Manhattan  3  

Monroe  2  

Nassau  1  

Niagara  3  

Onondaga  5  

Ontario  1  

Queens  6  

Richmond  2  



 

 

Saratoga  2  

Schenectady  2  

St. Lawrence  1  

Suffolk  5  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Wayne  1  

Westchester  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথশ বয়সী হোগয থর্উ 

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

বযদ্ধিথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থ্ি  থয় টেক্া গ্র থণর 

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

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া োথব। হেসব বযদ্ধি হেে-

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

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

অযাপথয়িথমথির জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য 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 থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়িথমি থর্য নারর্ ক্রথি 

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

হেডাথরলগিভাথব হোগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হেগুথল 

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

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

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

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

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

   

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা র্িুর্ 

িিে, প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সাংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে  হেখু্র্৷   

   

গিক্াল, 71,107 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্ এবং 64,396 জর্ িাথের 

টেক্ার থসথরজ সমূ্পণ ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল অর্ুসাথর 

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248364603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JnfQpo%2BEqovHKr3tNRAvPTizWWKueaW%2B4pZGUAFaVnA%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6YB9VHby1xOx9r1SD3K8CP8psm%2FGMKDT4rAQzeBzuKE%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6YB9VHby1xOx9r1SD3K8CP8psm%2FGMKDT4rAQzeBzuKE%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248374558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TA3geRMsqcQHqaJ27BnpCko6lBlDxAvY6JNRUdP%2Bm5I%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248384513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=01uMYrTWweMUO7rMKFR5Ul1Aj%2B5UrrWE0z5wuWJUEtM%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%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248384513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h3KGYfVJYj2s%2B4EvzOyj5D0Dktgps1KMr3RVJdlRFz4%3D&reserved=0


 

 

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ 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  
924,575  49,317  848,479  48,398  

  

Central New 

York  
622,668  273  575,220  671  

  

Finger Lakes  827,382  544  763,428  864    

Long Island  2,048,829  3,684  1,821,210  2,340    

Mid-Hudson  1,600,514  2,467  1,403,771  2,227    

Mohawk 

Valley  
313,392  156  289,654  391  

  

New York 

City  
7,403,397  13,545  6,560,084  7,351  

  

North 

Country  
291,165  239  262,096  213  

  

Southern 

Tier  
421,314  347  385,868  371  

  

Western 

New York  
910,872  535  831,648  1,570  

  

হেে বযাপী  15,364,108  71,107  13,741,458  64,396    

            

  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্র্যাক্ার ডযাশথবাথডনর মাযযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ সম্পথক্ন থর্উ 

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

Department of Health) আবশযক্িা অর্ুসাথর টেক্াক্রণ বযবস্থ্াপর্াগুথলথক্ 24 ঘিার মথযয 

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

প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য় োথি এই হেথের টেক্াক্রথণর প্রথচষ্টায় সাম্প্রথিক্িম 

পথরমাপগুথল প্রথিেথলি  য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থ্য থবভাথগর 

হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো োর মথযয হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং 

অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উভয় সংখযা উপথর প্রক্াথশি িথিয অন্তভুনি ক্রা  থয়থে৷  

  

** ক্যাথপোল অঞ্চথলর বৃদ্ধি আলবাথর্থি অবথস্থ্ি এক্টে এক্ক্ সংস্থ্ার ক্াে হিথক্ বড় 

পথরমাথণ িিয জমা হেওয়ার ক্ারথণ  থয়থে।  

  

###  

  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb37fad83c5dd4d19483108d9c0d0c973%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637752825248394474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Cp0WnybU8TRB5Gupu9jnd8c85vbB6GE5a6phL34u0hM%3D&reserved=0
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