
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 12/26/2021  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের শাইম্বের অগ্রগবি ম্পম্বকন গভর্ নর হাক বর্উ 

ইেকনবাীম্বের াম্প্রবিক িিে হের্  

 

গি 24 ঘণ্টাে 29,046টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা ম্বেম্বে  

 

24 বডম্বেম্বর হেেজুম্বশ হকাবভড-19 এ 60 জম্বর্র মৃিয ে ম্বেম্বে  

 

গভর্ নর ক্যাথি হাচু আজ হক্াথভড-19 এর াথি শাই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি ম্পথক্ন 

থর্উ ইয়ক্নবাীথের আপথডে প্রোর্ ক্থরথছর্।  

 

"যখর্ আমরা ছুটের থেথর্র থমর্থমা হিথক্ বাথশ থিথর আথছ, বমথয়র মি এই হমৌুথম 

হক্াথভড-19 এর ংক্রমণ ক্মাথর্ার জর্য প্রথয়াজর্ীয় ক্ িক্নিা গ্রণ ক্রা জরুথর," 

গভর্ নর হাক বম্বর্।. "আপর্ার মাস্ক পরুর্, আপর্ার াি ধুথয় থর্র্ এবং এখর্ও টেক্া এবং 

বুোর র্া থর্থয় িাক্থ থর্থয় থর্র্। যখর্ আমরা র্ববথ নর থেথক্ ধাথবি চ্ছি, টেক্া থর্থজথের ও 

আমাথের ভাথাবাার মার্ুথের থর্রাপে রাখার জর্য আমাথের ক্াথছ িাক্া হরা অস্ত্র। এটে 

প্রস্তুিভাথব উপভয িাক্ার ুথবধা গ্রণ ক্রুর্ এবং আজই আপর্ার টেক্া থর্র্।"  

 

আজথক্র িিয ংথেথপ থর্থচ িুথ ধরা থা:  

  

* িারক্া থচথিি ংখযাগুথ গি 24 থডথম্বর িাথরথখ ার্াগাে ক্রা য়চথছ, হযথিু ছুটের 

থের্ উেযাপথর্ HERDS থথেম বন্ধ থছ।  

**থডথম্বর 24 পয নন্ত CDC-র দ্বারা ংক্থি টেক্াক্রথণর ংখযা  

*ছুটের ক্ারথণ, আজথক্র থরথপাথেন 24 থডথম্বর ও 25 থডথম্বথরর হডো রথয়থছ, হযখাথর্ 

উপভয।  

  

 হয পরীক্ষার ফাফ জার্াম্বর্া ম্বেম্বে - 24 থডথম্বর: 400,030/25 

থডথম্বর: 257,325***  

 হমাে পজজটেভ - 24 থডথম্বর: 49,708/25 থডথম্বর: 36,454***  

 লিকরা পজজটেভ - 14.17%  

 7-বেম্বর্র গশ লিকরা পজজটেভ - 11.70%  

 াপািাম্ব ভবিন হরাগী - 4,891*  



 

 

 র্িযর্ ভবিন ওো হরাগী - 839*  

 ICU-হি হরাগী - 880 (-4)*  

 ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্ হরাগী - 501 (+6)*  

 হমাে বডচাজন - 226,474 (+676)*  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 60*  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 47,929*  

হি হক্য়ার ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স হডো থথেম (Health Electronic Response Data 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎ যা দেথর্ক্ থর্চ্ছিি মৃিুযর হডো ংগ্র ক্থর যা 

হক্ব াপািা, র্াথ নং হাম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হিথথটেগুথ জাথর্।   

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও ংকবি হমাে মৃিয ে - 60,751  

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

হডি াটেনথিথক্থের িথিয াপািা, র্াথ নং হাম, প্রাপ্তবয়স্কথের হবাের্, বাথশ, 

থপ ও অর্যার্য স্থার্গুথ  হযথক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছিরা অন্তভুনি আহছর্।  

 প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 33,105,549  

 গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 29,046  

 গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 732,953  

 18 বের বা িার হববল বেী বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একো 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 88.6%  

 18 বের বা িার হববল বেী বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার মূ্পর্ ন হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 80.3%  

 18 বের বা িার হববল বেী বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%**  

 18 বের বা িার হববল বেী বর্উ ইেকনবাীম্বের লিাংল যারা টেকার ব হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 82.6%**  

 ক বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

77.4%  

 ক বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার ববরজ মূ্পর্ ন কম্বরম্বের্ - 69.4%  

 ক বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 82.9%**  

 ক বর্উ ইেকনবাীম্বের যি লিাংল টেকার ববরজ মূ্পর্ ন কম্বরহের্ (CDC) - 

71.3%**  

  

প্রথি 100K জর্ংখযার প্রথিটে অঞ্চথর 7-থেথর্র হক্থর গশ থর্ম্নরূপ:  

 

অঞ্চ   23  24  25 



 

 

বডম্বের  বডম্বের  বডম্বের  

Capital Region 73.13 73.88 72.5 

Central New York 76.38 75.36 73.28 

Finger Lakes 59.28 57.42 54.51 

Long Island 173.85 201.92 216.1 

Mid-Hudson 116.99 134.3 140.16 

Mohawk Valley 75.8 70.47 64.44 

New York City 204.25 237.31 256.7 

North Country 51.01 50.23 46.44 

Southern Tier 91.26 86.18 70.34 

Western New 

York 59.65 65.41 68.37 

হেে বোপী  147.83 168.15 178.37 

  

প্রথি এাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ িািথর লিাংথলর ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

থয়থছ িা :  

 

অঞ্চ  

বৃস্পবিবার, 

23 বডম্বের, 

2021  

শুক্রবার, 

24 

বডম্বের, 

2021  

লবর্বার, 25 

বডম্বের, 

2021  

Capital 

Region 
8.61% 9.03% 9.23% 

Central 

New York 
8.77% 8.69% 9.05% 

Finger 

Lakes 
8.38% 8.52% 8.85% 

Long 

Island 
13.05% 13.98% 14.79% 

Mid-

Hudson 
9.43% 10.35% 11.04% 

Mohawk 

Valley 
8.79% 9.21% 9.40% 

New York 

City 
10.20% 11.00% 11.76% 

North 

Country 
6.96% 7.08% 7.07% 



 

 

Southern 

Tier 
7.34% 7.91% 7.89% 

Western 

New York 
8.88% 9.31% 9.69% 

হেে 

বোপী  
10.18% 10.98% 11.70% 

 

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

িািথর গশ লিক্রা র্ীথচ হেওয়া থয়থছ:  

 

NYC এর 

বম্বরা  

বৃস্পবিবার, 

23 বডম্বের, 

2021  

শুক্রবার, 

24 

বডম্বের, 

2021  

লবর্বার, 

25 

বডম্বের, 

2021  

Bronx 10.73% 12.37% 13.78% 

Kings 10.15% 10.86% 11.47% 

New York 9.70% 9.99% 10.50% 

Queens 10.69% 11.78% 12.70% 

Richmond 10.24% 11.46% 12.34% 

 

গিক্া, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 36,454 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী COVID-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ িাি 

হপথয়থছর্, যা হমাে আক্রাথন্তর ংখযাথক্ 3,184,195 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ৷ এক্টে হভৌগথক্ 

থবথেণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany 39,158 206 

Allegany 6,861 7 

Broome 32,356 134 

Cattaraugus 11,289 6 

Cayuga 11,035 18 

Chautauqua 17,235 32 

Chemung 14,609 36 

Chenango 6,533 18 

Clinton 9,519 48 

Columbia 6,677 22 

Cortland 6,999 40 

Delaware 5,322 8 



 

 

Dutchess 42,998 246 

Erie 141,578 750 

Essex 3,527 9 

Franklin 6,273 19 

Fulton 8,853 16 

Genesee 9,903 14 

Greene 5,831 20 

Hamilton 584 0 

Herkimer 9,779 24 

Jefferson 12,884 21 

Lewis 4,685 0 

Livingston 8,284 13 

Madison 8,702 10 

Monroe 109,437 320 

Montgomery 8,141 5 

Nassau 268,422 3,438 

Niagara 33,017 128 

NYC 1,372,105 23,804 

Oneida 37,742 44 

Onondaga 67,800 307 

Ontario 13,619 18 

Orange 70,609 347 

Orleans 6,322 7 

Oswego 16,565 19 

Otsego 6,438 13 

Putnam 15,093 17 

Rensselaer 20,247 99 

Rockland 61,500 386 

Saratoga 29,297 152 

Schenectady 21,589 22 

Schoharie 3,302 4 

Schuyler 2,347 13 

Seneca 3,812 4 

St. Lawrence 14,848 20 

Steuben 14,343 17 

Suffolk 298,430 3,353 



 

 

Sullivan 11,352 82 

Tioga 7,398 13 

Tompkins 10,997 70 

Ulster 21,494 93 

Warren 8,726 40 

Washington 8,019 16 

Wayne 11,980 11 

Westchester 169,325 1,869 

Wyoming 6,088 4 

Yates 2,317 2 

ব নম্বমাে  3,184,195 36,454 

  

ওথমক্রর্ হভথরথয়থের থবস্তাথরর ার থবথবচর্া ক্থর, হক্াথভড-19 পাবথক্ থথক্াথয়ন্স 

ডাোথবথক্ হযমর্ ওথমক্রর্ হভথরথয়থের লিাংল থরথপােন ক্রা য় িা জার্াথর্া এখর্ আথরা 

হবথল অি নব, এক্ক্ হক্থর ংখযা জার্াথর্া অবযাি রাখার হচথয়। এই লিাংল িারপথর 

রাথজযর হমাে ইথিবাচক্ হক্াথভড হক্থর ংখযার াথি ম্পথক্নি ক্রা যাথব। থর্উ ইয়ক্ন হেথের 

স্বাস্থয থবভাগ (New York State Department of Health) হযভাথব অর্য ব হভথরথয়ে ম্পথক্ন 

অর্াইথর্ থরথপােন ক্থরথছ https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-variant-data এ, িার 

াথি ঙ্গথিপূণ ন।  

  

আজ ক্াথর GISAID হডোথবথ, যা SARS-CoV-2 থথক্াথয়থন্সর বৃত্তম ংরেণাগার, হেখায় 

হয ওথমক্রর্ হভথরথয়ে 12/12/21 ও 12/25/21 এর মথধয NYS হিথক্ আপথাড ক্রা 

থথক্াথয়থন্সর 64.1% এর দ্বারা গটিি। এই বচৃ্ছি শুক্রবাথর হঘাথি িািথর িুর্ায় থক্চ্ছঞ্চি 

হবথল, যাথি 12/10/2021 িাথরখ হিথক্ 12/23/2021 িাথরথখর িাি থছ, এবং পূথব নর ক্ 

স্তথরর িুর্ায় থক্চ্ছঞ্চি হবথল, যা থর্উ ইয়ক্ন হেথে ওথমক্রথর্র অবযাি ংক্রমথণর প্রথিিক্।  

  

এো েয ক্রা উথচৎ হয CDC এর থরথপােন ক্রা এক্ইরক্ম িিয, যা এই প্তাথ আপথডে ক্রা 

থব, হগুথও এক্টে পথরংখযার্গি মথড বযবার ক্থর এক্টে আথরা াম্প্রথিক্ ময়ীমার 

জর্য হভথরথয়থের লিাংল প্রথেপর্ ক্রার উথেথলয। এই প্রথেপর্ পিথি এই প্তাথ CDC-র 

থরথপােন ক্রা ওথমক্রর্ হভথরথয়থের হবথল লিাংথলর আংথলক্ বযাখা ক্থর।  

 

24 থডথম্বর পয নন্ত হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 60 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী মারা হগথছর্, যা HERDS-এর 

মাধযথম ংক্থি হমাে মৃিুযর ংখযাথক্ 47,929 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ৷ 25 থডথম্বর িাথরথখ ছুটের 

থেথর্র ক্ারথণ মৃথির ংখযা ংক্থি য়থর্। ববাথর ক্াউথে অর্ুাথর, র্ীথচ হভৌগথক্ 

থভথত্তথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ:  

 

কাউবিরবাবন্দাঅরু্যােীমৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388982569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eOY5CfeXPCwXr0DplP79Q7klcDkPLpkxXJ4lNI28vOw%3D&reserved=0


 

 

Albany 1 

Bronx 1 

Broome 2 

Cattaraugus 2 

Chautauqua 2 

Chemung 1 

Erie 5 

Genesee 1 

Herkimer 1 

Kings 3 

Livingston 2 

Manhattan 2 

Monroe 2 

Nassau 3 

Niagara 1 

Oneida 4 

Onondaga 2 

Orange 1 

Putnam 1 

Queens 8 

Richmond 2 

Rockland 2 

Saratoga 1 

Schenectady 1 

Seneca 1 

Suffolk 3 

Ulster 1 

Washington 1 

Wayne 1 

Westchester 2 

ব নথমাে  60 

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের ব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বছর ও িার হচথয় হবথল বয়ী হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাীথের জর্য হখাা রথয়থছ, হযখাথর্ বগুথা াইথে 12 বছর বা িার হবথল বয়ী 

বযচ্ছিথের জর্য আথগ-আথ আথগ-পাথবর্ থভথত্তথি রাথর উপথস্থি থয় টেক্া গ্রথণর 

ুথযাগ রথয়থছ। 5-11 বছর বয়ী থলশুথের জর্য হক্ার্ াইেগুথাথি অযাপথয়েথমে হর্য়া 

আবলযক্ থব হ ম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বাইথে পাওয়া যাথব। হযব বযচ্ছি হেে-

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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477388992527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=f0cMarcraA%2Fq2gNjurHSQzsy3tqgUmug%2FV8rdw1iMO0%3D&reserved=0


 

 

পথরচাথি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়েথমে থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

হাক্জর্ থর্থজথের স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, িাম নাথ, থচথক্ৎক্ বা াপািাথ ক্ ক্রথি পাথরর্ 

অযাপথয়েথমে থলথডউ ক্রার জর্য হযখাথর্ ভযাক্থর্ উপভয আথছ বা থভচ্ছজে 

ক্রুর্ vaccines.gov যাথি থর্ক্েবিী ভযাক্থর্ ংক্রান্ত অযাপথয়েথমথের বযাপাথর িিয 

পাওয়া যায়।  

 

থর্উ ইয়ক্নবাীরা যারা 5-11 বছর বয়ী থলশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথমে থর্ধ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের ন্তাথর্র থলশুথরাগ থবথলজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎক্, ক্াউথে স্বাস্থয থবভাগ, 

হিডাথরগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা িাথম নথ, হযগুথ 

এই বয়ী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রণ পথরচার্া ক্রথছ, িাথের াথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎাথি 

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

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াছাক্াথছ অবস্থার্গুথ খুুঁথজ হপথি 1-800-232-

0233 র্ম্বথর ক্ ক্রথি পাথরর্। থর্চ্ছিি ক্রুর্ হয হপ্রাভাইডার িাইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথিু এই বয় েথর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অর্ুথমাথেি র্য়।  

 

ববম্বলভাম্বব এই বেী বলশুম্বের বপিামািা ও অবভভাবকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, বহু 

জজজ্ঞাবি প্রশ্নাবব ও উত্তর, ও িিেূম্বের জর্ে আমাম্বের  ওম্বেবাইে হেখুর্৷  

 

গিক্া, 6,163 জর্ থর্উইয়ক্নবাী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থছর্, এবং 3,407 জর্ 

িাথের টেক্ার ব হডাজ ম্পন্ন ক্থরথছর্। টেক্া হপথয়থছর্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাীথের অঞ্চ 

অর্ুাথর র্ীথচ হভৌগথক্ থভথত্তথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ:  

 

  
     

 

যাম্বের অন্তি একটে 

ভোকবর্ হেওো 

ম্বেম্বে  

টেকার ববরজগুব 

মূ্পর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

বেজি      

                         

অঞ্চ  

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 

ঘণ্টাে বৃজে 

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 

ঘণ্টাে বৃজে                             

Capital 

Region 
934,480 71 852,482 98 

                            

Central 

New 

York 

626,785 -6 579,120 68 

    
                        

Finger 

Lakes 
833,858 16 769,405 35 

                            

Long 

Island 
2,072,264 -1,016 1,835,767 -4 

                            

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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GJwI9kG2Uf3CFiI8DuynHSn4qDR0jylqE7LBiff9gc8%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GJwI9kG2Uf3CFiI8DuynHSn4qDR0jylqE7LBiff9gc8%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389002484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zazCCQgza3qzkhXrgtUXY%2BOjRa%2FEEfgVNHIwFczMnpo%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sUDg8bHFU8fXmI7SjYiGHq2KpNrg655vLK%2BS%2Bo2wop0%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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389012439%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cIU0gsPX6f88ap1L9piNEvw1oME26EG33MFERX9vFB4%3D&reserved=0


 

 

Mid-

Hudson 
1,621,838 -387 1,418,544 92 

                            

Mohawk 

Valley 
315,417 0 291,684 44 

                            

New 

York City 
7,558,213 7,456 6,649,556 2,950 

                            

North 

Country 
293,116 3 264,119 6 

                            

Southern 

Tier 
424,519 -42 388,200 7 

                            

Western 

New 

York 

919,188 68 839,426 111 

    
                        

হেে 

বযাপী  
15,599,678 6,163 13,888,303 3,407 

                            

              
                        

হক্াথভড-19 ভযাক্থর্ ট্রযাক্ার ডযালথবাথডনর  মাধযথম COVID-19 টেক্া থবিরণ ম্পথক্ন থর্উ 

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

Department of Health) আবলযক্িা অর্ুাথর টেক্াক্রণ বযবস্থাপর্াগুথথক্ 24 ঘোর মথধয 

মস্ত হক্াথভড-19 টেক্া প্রথয়াথগর হডো থরথপােন ক্রথি থব; টেক্া প্রথয়াথগর হডো ডযালথবাথডন 

প্রথিথের্ আপথডে ক্রা য় যাথি এই হেথের টেক্াক্রথণর প্রথচষ্টায় াম্প্রথিক্িম পথরমাপগুথ 

প্রথিিথি য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথ হিডাথর 

হডোর হিথক্ ামার্য আাো যার মথধয হক্থন্দ্রর প্রলাথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য ামার্য পাি নক্য 

অন্তভুনি। উপথরর থরথজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথছ।  

 

###  

  

  

 
আথরা ংবাে পাওয়া যাথব এখাথর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এচ্ছক্সথক্উটেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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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%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389022393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0HZquQoJ%2BV%2BewwOC%2F4f5n6WFV5KNg5NJVDp50bpD1fI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C19f239848b6940610a6708d9c8af4574%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637761477389022393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SlDXkXsVnyA%2BDT3kHVfqgeA%2F9qAamkYm7Rn5K5bHOhA%3D&reserved=0
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