
 

 

 
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/24/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গি 24 ঘণ্টাে 137,424টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে    

   

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 69 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

   

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।েুটের হেৌসুথের ক্ারথে, 25 থডথসম্বর HERDS 

হডো থবিরে ক্রা  থব র্া এবং পরবিী হক্াথভড আপথডে রথববার, 26 থডথসম্বর প্রক্াথিি  থব।  

  

"টেক্া এবং বুোথরর ক্লযাথে, ে াোরীর থবরুথে আোথের লড়াই গি বড়থেথর্র হেথয় ভাথলা 

যাথে, থক্ন্তু আোথের থর্শ্চিি ক্রথি  থব হয েুটের হেৌসুথে থর্থজথের এবং এথক্ অপরথক্ 

থর্রাপে রাখার জর্য আেরা উপযুক্ত সিক্নিা অবলম্বর্ ক্রা োথলথয় যাশ্চে," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "টেক্া থর্র্, আপথর্ যথে টেক্া থর্থয় িাথক্র্, িা থল বুোর হডাজ থর্র্, এবং আপর্ার 

োস্ক পরা এবং  াি হ ায়া োথলথয় যার্ - থবথিষ ক্থর আপথর্ যথে আপর্ার বয়স্ক ভাথলাবাসার 

বযশ্চক্তথের সাথি হেখা ক্রথি যার্। আপর্াথের সবথেথয় হবথি ঝুুঁ থক্গ্রস্ত ভাথলাবাসার োরু্ষ যারা 

এই সপ্তা াথে থডর্াথর হযাগ হেথবর্ িাথের রো ক্রথি থবথিষ যত্ন থর্র্, এবং আসুর্ থর্শ্চিি 

ক্থর হয আেরা সবাই এক্টে স্বাস্থ্যক্র বড়থের্ এবং শুভ েুটের হেৌসুে উপথভাগ ক্থর।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল  রা  থলা:   

 

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 359,191  

• হমাে পজজটেভ - 44,431  

• েিকরা পজজটেভ - 12.37%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 10.18%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 4,744 (+210)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 916  

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 884 (+47)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 495 (+21)  

• হমাে বডসচাজন  - 225,798 (+618)  



 

 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 69  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 47,869 

 

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

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্শ্চিি েৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর যা 

হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াে এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরেয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।   

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 60,751  

 

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

হডি সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াে, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়, 

 স্পিস ও অর্যার্য স্থ্ার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থ্াথর্ োরা যাওয়া বযশ্চক্তরা অেভুনক্ত আথের্।  

 

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 32,979,809  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 137,424  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 878,736  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 88.5%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 80.3%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 82.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্- 

77.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 69.3%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 82.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

71.3%   

  

প্রথি 100  াজার োরু্থষর েথ য প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ  

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 21 

বডম্বসের, 2021  

 িুধ্িার, 22 

বডম্বসের, 2021  

িৃ স্পবিিার, 23 

বডম্বসের, 2021  

Capital 

Region  66.35  70.75  73.13  

Central New 

York  70.67  73.72  76.38  

Finger Lakes  57.38  59.01  59.28  



 

 

Long Island  134.60  152.22  173.85  

Mid-Hudson  89.63  101.50  116.99  

Mohawk 

Valley  76.06  77.51  75.80  

New York 

City  151.08  175.73  204.25  

North 

Country  53.67  55.00  51.01  

Southern Tier  104.12  98.87  91.26  

Western New 

York  58.31  59.83  59.65  

হেে িোপী  115.69  130.72  147.83  

  

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

 থয়থে িা  ল:   

  

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 

21 

বডম্বসের, 

2021  

 িুধ্িার, 

22 

বডম্বসের, 

2021  

িৃ স্পবিিার, 

23 বডম্বসের, 

2021  

Capital 

Region  7.50%  8.31%  8.61%  

Central 

New York  8.33%  8.55%  8.77%  

Finger 

Lakes  8.10%  8.29%  8.38%  

Long 

Island  10.97%  12.13%  13.05%  

Mid-

Hudson  7.71%  8.53%  9.43%  

Mohawk 

Valley  8.54%  8.66%  8.79%  

New York 

City  8.39%  9.40%  10.20%  

North 

Country  7.22%  7.54%  6.96%  

Southern 

Tier  7.22%  7.24%  7.34%  



 

 

Western 

New York  8.94%  8.96%  8.88%  

হেে 

িোপী  8.58%  9.46%  10.18%  

   

থর্উইয়ক্ন থসটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ েলােথলর িিাংথির গড়  ার যা গি 

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:   

   

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 

21 

বডম্বসের, 

2021  

 িুধ্িার, 

22 

বডম্বসের, 

2021  

িৃ স্পবিিার, 

23 বডম্বসের, 

2021  

Bronx  8.14%  9.58%  10.73%  

Kings  8.65%  9.54%  10.15%  

New York  8.30%  9.08%  9.70%  

Queens  8.33%  9.57%  10.69%  

Richmond  8.20%  9.36%  10.24%  

  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 44,431 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা HERDS দ্বারা সংক্থলি হোে আক্রাথের সংখযাথক্ 3,098,033 জথর্ উন্নীি 

ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ থবথেষে থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

পজজটেভ  

Albany  38,669  278  

Allegany  6,839  16  

Broome  31,990  154  

Cattaraugus  11,249  43  

Cayuga  10,987  52  

Chautauqua  17,125  72  

Chemung  14,524  63  

Chenango  6,493  46  

Clinton  9,400  67  

Columbia  6,606  43  

Cortland  6,913  59  

Delaware  5,297  46  

Dutchess  42,431  392  



 

 

Erie  139,793  665  

Essex  3,493  23  

Franklin  6,235  27  

Fulton  8,817  36  

Genesee  9,855  37  

Greene  5,766  72  

Hamilton  584  1  

Herkimer  9,705  56  

Jefferson  12,825  49  

Lewis  4,668  5  

Livingston  8,247  49  

Madison  8,672  63  

Monroe  108,554  511  

Montgomery  8,124  44  

Nassau  260,301  4,457  

Niagara  32,689  123  

NYC  1,317,277  27,053  

Oneida  37,560  202  

Onondaga  67,046  431  

Ontario  13,540  77  

Orange  69,512  716  

Orleans  6,307  20  

Oswego  16,491  121  

Otsego  6,408  49  

Putnam  15,020  209  

Rensselaer  20,014  134  

Rockland  60,364  641  

Saratoga  28,897  218  

Schenectady  21,520  109  

Schoharie  3,295  26  

Schuyler  2,319  11  

Seneca  3,804  18  

St. Lawrence  14,761  44  

Steuben  14,295  62  

Suffolk  290,639  3,759  

Sullivan  11,176  128  

Tioga  7,335  26  

Tompkins  10,812  118  



 

 

Ulster  21,275  125  

Warren  8,617  67  

Washington  7,978  61  

Wayne  11,940  52  

Westchester  164,596  2,363  

Wyoming  6,072  31  

Yates  2,312  11  

   

ওথেক্রর্ হভথরথয়থের থবস্তাথরর  ার থবথবের্া ক্থর, হক্াথভড-19 পাবথলক্ থসথক্াথয়ন্স 

ডাোথবসথক্ ওথেক্রর্ হভথরথয়থের িিাংি থরথপােন ক্রা এখর্ আথরা হবথি অি নব , এক্ক্ 

হক্থসর সংখযা জার্াথর্া অবযা ি রাখার হেথয়। এই িিাংি িারপথর রাথজযর হোে ইথিবােক্ 

হক্াথভড হক্থসর সংখযার সাথি সম্পথক্নি ক্রা যাথব। থর্উ ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থ্য থবভাগ (New York 

State Department of Health) হযভাথব অর্য সব হভথরথয়ে সম্পথক্ন অর্লাইথর্ থরথপােন ক্থরথে 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-variant-data এ, িার সাথি সঙ্গথিপূে ন।  

  

আজ সক্থলর GISAID হডোথবথস, যা SARS-CoV-2 থসথক্াথয়থন্সর বৃ ত্তে সংরেোগার, হেখায় 

হয ওথেক্রর্ হভথরথয়ে 12/10/21 ও 12/23/21 এর েথ য NYS হিথক্ আপথলাড ক্রা 

থসথক্াথয়থন্সর 59.1% এর দ্বারা গটিি। গিক্ালী হ াথষি েলােল, যাথি 12/9/2021 িাথরখ হিথক্ 

12/22/2021 িাথরথখর েলােল অেভুনক্ত থেল, িার হেথয় এই থক্শ্চঞ্চি হ্রাস  ল পাবথলক্ 

হডোথবথজ হযসব হোেখাথো পথরবিনর্  থি পাথর িার প্রথিেলক্, যা অসংখয জোোর্ক্ারী 

থসথক্াথয়শ্চন্সং লযাবথরেথরর থসথক্াথয়শ্চন্সং আপথলাড ক্রার উপর থর্ভনরিীল, এই হেথে, যাব 

াাড়থি জো হেওয়া থসথক্াথয়শ্চন্সং যা ওথেক্রথর্র সথে ভাজর্ হক্স থ সাথব পূথব নই ির্াক্ত ক্রা 

 য়থর্।  

  

এো লেয ক্রা উথেৎ হয CDC এর থরথপােন ক্রা এক্ইরক্ে িিয, যা এই সপ্তাথ  আপথডে ক্রা 

 থব, হসগুথলও এক্টে পথরসংখযার্গি েথডল বযব ার ক্থর এক্টে আথরা সাম্প্রথিক্ সেয়সীোর 

জর্য হভথরথয়থের িিাংি প্রথেপর্ ক্রার উথেথিয। এই প্রথেপর্ পেথির ক্ারথে, এই সপ্তাথ  

CDC-র থরথপােন ক্রা ওথেক্রর্ হভথরথয়থের এক্ উথেখথযাগয হবথি িিাংথির বযাখা ক্থর।  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 69 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী োরা হগথের্, যা হোে েৃিুযর সংখযাথক্ 

47,869 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথে অরু্সাথর, র্ীথে হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:   

   

কাউবির িাবসন্দা অর্ুযােী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  2  

Allegany  1  

Bronx  2  

Broome  1  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xIct%2B1d4f4CXoG6uaEzvYvDL%2BkQCQYswRs0FXec7pyo%3D&reserved=0


 

 

Cattaraugus  1  

Cayuga  1  

Chenango  1  

Clinton  1  

Dutchess  1  

Erie  4  

Essex  1  

Fulton  2  

Genesee  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Manhattan  4  

Monroe  4  

Montgomery  1  

Nassau  4  

Niagara  2  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  10  

Seneca  1  

Steuben  1  

Suffolk  7  

Sullivan  1  

Westchester  4  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গে টেক্াোর্ সাইেগুথল 12 বের ও িার হেথয় হবথি বয়সী সক্ল হযাগয 

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথত্তথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে, 

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

সক্ল বযশ্চক্ত এক্টে হেে-পথরোথলি বযাপক্ টেক্াক্রে স্থ্াথর্ এক্টে অযাপথয়েথেথের সেয়সূথে 

থর্ নারে ক্রথি োর্ িারা Am I Eligible App (আথে হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX 

র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযশ্চক্তরা অযাপথয়েথেথের সেয়সূথে থর্ নারে ক্রার জর্য, 

স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাগ, োথে নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ 

টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের ক্াোক্াথে জায়গায় টেক্ার অযাপথয়েথেে সংক্রাে িিয 

জার্থি vaccines.gov হেখথি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথেে থর্ নারর্ ক্রথি 

োর্ িাথের সোথর্র থিশুথরাগ থবথিষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থ্য থবভাগ, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vAMTrKt%2BbNw5M39CCCtNoX3M4mK633d1aF4F0MIQWbk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%3D&reserved=0


 

 

হেডাথরলগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রােীে স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র বা োথে নথস, হযগুথল 

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

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

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

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

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

অরু্থোথেি র্য়।  

  

বপিা-মািা এিং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িুর্ ওম্বেিসাইে হেখুর্ র্িুর্ িিে, 

প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্ন এিং উত্তর এিং বিম্বেষভাম্বি এই িেম্বসর বেশুম্বের বপিা-মািা 

এিং অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা সংস্থ্ার্গুবলর জর্ে৷  

  

গিক্াল, 32,697 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিে হডাজ হপথয়থের্, এবং 15,249 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এের্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অরু্সাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

Capital 

Region  
933,992  1,105  852,042  722  

Central 

New York  
626,573  569  578,853  484  

Finger 

Lakes  
833,373  896  769,091  682  

Long Island  2,071,994  3,618  1,834,808  1,558  

Mid-

Hudson  
1,621,079  3,095  1,417,872  1,504  

Mohawk 

Valley  
315,316  289  291,561  309  

New York 

City  
7,530,524  21,033  6,638,457  8,680  

North 

Country  
293,047  258  264,073  273  

Southern 

Tier  
424,286  477  387,933  255  

Western 

New York  
918,627  1,357  838,967  782  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IkrV79m0X1npzcp6LPAM6AY5d3ANR%2FmiAnEu0CcDrqU%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%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7Ca14fe1e047e842b6d60008d9c71780e0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637759726048723463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h60CJ6GQISjDOLk4H1iZzKL3k55Xp%2BcOO1Ijh1%2BqLN0%3D&reserved=0


 

 

হেে বযাপী  15568811  32,697  13873657  15,249  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযািথবাথডনর ো যথে হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24  ণ্টার েথ য হক্াথভড-19 টেক্া 

সংক্রাে সেস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থ্য থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রে 

সংক্রাে  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথের িিয ডযািথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সাোর্য আলাো যার েথ য হক্থন্দ্রর প্রিাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সাোর্য পাি নক্য অেভুনক্ত। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুক্ত আথে।  

 

###  
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