
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/29/2021 গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

 ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্ 

 

গি 24 ঘণ্টাে 139,264টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে 

 

গিকাল হেেজুম্বড় হকাবভড-19 এ 97 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে 

 

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

ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্। 

  

"যযখর্ আমরা র্ববথষ নর থেথক্ ধাথবি  চ্ছি, এটে জরুথর হযর্ আমরা ম ামারীর থবরুথে আমাথের 

লড়াইথয়র হেথে অসিক্ন  থয় র্া পথড়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "চলুর্ সবাই থমথল হক্াথভডথক্ 

হপেথর্ হেথল যাওয়ার র্ববথষ নর প্রথিজ্ঞা ক্থর। আমাথের ক্াথে প্রথয়াজর্ীয় সরঞ্জাম আথে এবং 

আমরা জাথর্ থক্ ক্াজ ক্থর - মাস্ক পরুর্, টেক্া থর্র্, বুোর থর্র্, এবং অভযন্তরীণ সব নজর্ীর্ স্থাথর্ 

সিক্নিা অবলম্বর্ ক্রুর্, থবথেষ ক্থর এই সপ্তাথ ।" 

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 362,594  

• হমাে পজজটেভ - 67,090  

• েিকরা পজজটেভ - 18.50% 

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 14.61% 

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 6,767 (+594) 

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1.474 

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 962 (+17) 

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 499 (-20) 

• হমাে বডসচাজন - 228,609 (+897) 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 97 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 48,249 

 

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

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্চ্ছিি মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল 

 াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।  



 

 

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 61,159 

 

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােন ক্রা এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 েিনাধীর্ 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 - 33,368,704 

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 139,264 

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 675,444 

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 88.9% 

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

হপম্বেম্বের্ - 80.5% 

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0% 

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 82.8% 

• সকলবর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্- 77.7% 

• সকলবর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 69.6% 

• সকলবর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

83.6% 

• সকলবর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 71.6%  

 

প্রথি 100  াজার মার্ুথষর মথধয প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ 

 

অঞ্চল 
রবিিার, 26 

বডম্বসের, 2021 

হসামিার, 27 

বডম্বসের, 2021 

মঙ্গলিার, 28 

বডম্বসের, 2021 

Capital 

Region 69.65 70.19 82.78 

Central New 

York 70.52 70.06 82.01 

Finger Lakes 52.60 52.17 62.24 

Long Island 221.05 234.68 264.56 

Mid-Hudson 141.03 152.56 184.06 

Mohawk 

Valley 59.52 55.05 70.21 

New York City 262.01 285.85 323.90 

North 

Country 43.27 42.83 47.46 

Southern Tier 66.75 63.32 73.14 



 

 

Western New 

York 68.80 71.52 83.90 

হেে িোপী 180.82 194.36 222.26 

 

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

িা  ল: 

 

অঞ্চল 
রবিিার, 26 

বডম্বসের, 

2021 

হসামিার, 

27 

বডম্বসের, 

2021 

মঙ্গলিার, 

28 

বডম্বসের, 

2021 

Capital 

Region 9.47% 9.96% 10.43% 

Central 

New York 9.19% 9.38% 9.63% 

Finger 

Lakes 9.16% 9.45% 10.18% 

Long 

Island 15.42% 16.26% 17.32% 

Mid-

Hudson 11.55% 12.53% 13.72% 

Mohawk 

Valley 9.17% 9.43% 9.39% 

New York 

City 12.63% 13.70% 15.25% 

North 

Country 6.92% 7.10% 7.19% 

Southern 

Tier 7.87% 8.01% 8.21% 

Western 

New York 10.03% 10.55% 11.72% 

হেে 

িোপী 12.41% 13.36% 14.61% 

 

থর্উইয়ক্ন থসটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর েিাংথের গড়  ার যা গি থির্ 

থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল: 

 

NYC এর 

িম্বরা 

রবিিার, 

26 

হসামিার, 

27 

মঙ্গলিার, 

28 



 

 

বডম্বসের, 

2021 

বডম্বসের, 

2021 

বডম্বসের, 

2021 

Bronx 14.96% 16.46% 18.54% 

Kings 12.29% 13.32% 14.67% 

New York 11.04% 11.87% 13.23% 

Queens 13.63% 14.65% 16.22% 

Richmond 13.17% 14.08% 15.84% 

 

 

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 67,090 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পচ্ছজটেভ  থয়থেল, যার 

েথল হমাে সংখযা ো াঁড়াল 3,318,802। এক্টে হভৌগথলক্ থবেে িিয থর্ম্নরূপ: 

 

কাউবি 
হমাে 

পজজটেভ 

র্িুর্ 

পজজটেভ 

Albany 39,936 444 

Allegany 6,908 27 

Broome 32,837 313 

Cattaraugus 11,372 49 

Cayuga 11,200 141 

Chautauqua 17,429 104 

Chemung 14,790 133 

Chenango 6,598 39 

Clinton 9,615 47 

Columbia 6,840 88 

Cortland 7,075 51 

Delaware 5,393 55 

Dutchess 44,235 799 

Erie 144,455 1,612 

Essex 3,577 40 

Franklin 6,348 58 

Fulton 8,938 64 

Genesee 10,024 84 

Greene 5,940 65 

Hamilton 597 6 

Herkimer 9,928 93 

Jefferson 13,033 84 

Lewis 4,718 22 

Livingston 8,371 72 



 

 

Madison 8,869 152 

Monroe 111,021 1,032 

Montgomery 8,230 80 

Nassau 280,443 5,968 

Niagara 33,561 278 

NYC 1,457,838 39,591 

Oneida 38,412 561 

Onondaga 69,041 754 

Ontario 13,834 159 

Orange 72,899 1,512 

Orleans 6,387 41 

Oswego 16,844 216 

Otsego 6,543 91 

Putnam 15,754 630 

Rensselaer 20,635 204 

Rockland 63,822 1,426 

Saratoga 29,973 490 

Schenectady 21,969 334 

Schoharie 3,353 43 

Schuyler 2,365 12 

Seneca 3,881 62 

St. Lawrence 14,952 67 

Steuben 14,459 95 

Suffolk 307,916 4,577 

Sullivan 11,743 284 

Tioga 7,504 88 

Tompkins 11,134 104 

Ulster 21,912 236 

Warren 8,893 111 

Washington 8,145 96 

Wayne 12,129 119 

Westchester 175,671 3,108 

Wyoming 6,166 57 

Yates 2,347 22 

 

ওথমক্রর্ হভথরথয়থের থবস্তাথরর  ার থবথবচর্া ক্থর, হক্াথভড-19 পাবথলক্ থসথক্াথয়ন্স ডাোথবসথক্ 

ওথমক্রর্ হভথরথয়থের েিাংে থরথপােন ক্রা এখর্ আথরা হবথে অি নব , এক্ক্ হক্থসর সংখযা জার্াথর্া 

অবযা ি রাখার হচথয়। এই েিাংে িারপথর রাথজযর হমাে ইথিবাচক্ হক্াথভড হক্থসর সংখযার সাথি 



 

 

সম্পথক্নি ক্রা যাথব। থর্উ ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থয 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 সঙ্গথিপূণ ন। 

  

আজ সক্থলর GISAID হডোথবথস, যা SARS-CoV-2 থসথক্াথয়থন্সর বৃ ত্তম সংরেণাগার, হেখায় হয 

ওথমক্রর্ হভথরথয়ে 12/15/21 ও 12/28/21 এর মথধয NYS হিথক্ আপথলাড ক্রা থসথক্াথয়থন্সর 74.2% 

এর দ্বারা গটিি। এটে গিক্াল হ াথষি 73.3% হিথক্ সামার্যয বৃচ্ছে  থয়থে যাথি 12/14/2021 হিথক্ 

12/27/2021 েলােল অন্তভুনি, এবং এই ভযাথরথয়থের থবস্তাথরর আথরক্টে  াথরর থর্থেনে। 

  

এো লেয ক্রা উথচৎ হয CDC এর থরথপােন ক্রা এক্ইরক্ম িিয, যা এই সপ্তাথ  আপথডে ক্রা  থব, 

হসগুথলও এক্টে পথরসংখযার্গি মথডল বযব ার ক্থর এক্টে আথরা সাম্প্রথিক্ সময়সীমার জর্য 

হভথরথয়থের েিাংে প্রথেপর্ ক্রার উথেথেয। এই প্রথেপর্ পেথির ক্ারথণ, এই সপ্তাথ  CDC-র 

থরথপােন ক্রা ওথমক্রর্ হভথরথয়থের এক্ উথেখথযাগয হবথে েিাংথের বযাখা ক্থর। 

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 97 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

48,249 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথে অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখাথর্া 

 থয়থে: 

 

কাউবিরিাবসন্দাঅরু্যােীমৃিুে 

কাউবি র্িুর্ মৃিুে 

Albany 1 

Bronx 6 

Broome 2 

Cattaraugus 1 

Chautauqua 1 

Chemung 1 

Chenango 1 

Clinton 1 

Delaware 1 

Dutchess 2 

Erie 10 

Greene 1 

Herkimer 1 

Kings 6 

Livingston 1 

Manhattan 2 

Monroe 6 

Montgomery 2 

Nassau 3 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fneNdiEoHjS86zdt04RA77hjmaVWS5HWTUKuwYDjyCU%3D&reserved=0


 

 

Niagara 1 

Onondaga 2 

Ontario 1 

Orange 4 

Oswego 2 

Queens 13 

Rensselaer 3 

Richmond 1 

Rockland 3 

Saratoga 1 

Seneca 1 

St. Lawrence 1 

Steuben 5 

Suffolk 5 

Sullivan 1 

Tompkins 1 

Westchester 3 

 

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গণ টেক্াোর্ সাইেগুথল 12 বের ও িার হচথয় হবথে বয়সী সক্ল হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথত্তথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা আথে, এবং 5 

বের বা িার হবথে বয়সী হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য 10-টে সাইে হখালা আথে। হয সক্ল বযচ্ছি 

এক্টে হেে-পথরচাথলি বযাপক্ টেক্াক্রণ স্থাথর্ এক্টে অযাপথয়েথমথের সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রথি 

চার্ িারা Am I Eligible App (আথম হযাগয অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা 

ক্রথি পাথরর্। বযচ্ছিরা অযাপথয়েথমথের সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, 

োথম নথস, ডািার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা 

িাথের ক্াোক্াথে স্থাথর্ টেক্ার অযাপথয়েথমে সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov এ হযথি পাথরর্। 

 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থেশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথমে থর্ধ নারর্ ক্রথি চার্ 

িাথের সন্তাথর্র থেশুথরাগ থবথেষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থয থবভাগ, হেডাথরলগিভাথব 

হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হযগুথল এই বয়সী গ্রুথপর জর্য 

টেক্াক্রণ পথরচালর্া ক্রথে, িাথের সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থি। বাবা-মা এবং 

অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি 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। 

 

বপিা-মািা এিং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িুর্ ওম্বেিসাইেম্বেখুর্ র্িুর্ িিে, প্রােেই 

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

অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা সংস্থ্ার্গুবলর জর্ে৷ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=D%2BDqiAOK%2Bu2HRJ9nKFr0Hf1gc0XX0ij20Dxw0Rq0fww%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4CYYtWwuOv5hIWaZ%2BRb3DVAQUoC3PfGm7Jh5vbIDOz4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4CYYtWwuOv5hIWaZ%2BRb3DVAQUoC3PfGm7Jh5vbIDOz4%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%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HlWT96wrhiCmYQBwU4u6WV4wzEdD2uDeD59msymK%2BaA%3D&reserved=0


 

 

 

গিক্াল, 35,783 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 17,444 জর্ িাথের 

টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল অর্ুসাথর র্ীথচ 

হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে: 

 

 

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি 

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 

অঞ্চল 

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে 

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে 

Capital 

Region 
937,211 1,246 854,390 905 

Central 

New York 
628,160 581 580,187 369 

Finger 

Lakes 
835,910 993 771,094 771 

Long Island 2,083,646 4,883 1,840,785 2,124 

Mid-

Hudson 
1,629,826 3,574 1,422,340 1,633 

Mohawk 

Valley 
316,104 346 292,213 240 

New York 

City 
7,594,693 22,035 6,666,590 9,850 

North 

Country 
293,832 311 264,796 272 

Southern 

Tier 
425,560 474 388,894 325 

Western 

New York 
921,941 1,340 841,519 955 

হেে বযাপী 15,666,883 35,783 13,922,808 17,444 

  

িুোর/িাড়বি েে       

অঞ্চল 

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে গি 24 ঘণ্টাে িৃজে 

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে       

Capital Region 346,735 5,245 23,630       

Central New 

York 
217,656 3,228 14,932 

      

Finger Lakes 349,876 4,543 22,732       

Long Island 658,052 11,199 53,916       

Mid-Hudson 535,229 9,807 43,789       



 

 

Mohawk Valley 119,754 1,655 7,726       

New York City 1,613,738 34,003 182,177       

North Country 102,114 1,875 6,839       

Southern Tier 159,383 2,353 10,410       

Western New 

York 
390,157 5,225 24,365 

      

হেে বযাপী 4,492,694 79,133 390,516       

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযােথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24  ণ্টার মথধয হক্াথভড-19 টেক্া সংক্রান্ত 

সমস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রণ সংক্রান্ত  ালর্াগাে 

হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযােথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া 

থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর 

প্রোসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি 

আথে। 

  

12/28 এর থ থসথব  াসপািাল র্াথস নং হ াম ACF LHCSA  সথপস CHHA হমাে 

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথণ 

চাক্থরচুযি হমাে ক্মী 
5,732 1.11% 2,410 1.60% 329 1.06% 7945 2.82% 86 1.41% 123 0.90% 16625 1.66% 

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথণ 

পেিযাগকৃ্ি ও অবসথর 

যাওয়া হমাে ক্মী 

2,323 0.45% 50 0.03% 13 0.04% 3337 1.18% 77 1.26% 120 0.88% 5920 0.59% 

টেক্া র্া হর্ওয়া ও টেক্া থর্থি 

অথর্িুক্  ওয়ার ক্ারথণ 

েী নক্ালীর্ 

েুটেথি/অববিথর্ক্ েুটেথি 

িাক্া হমাে ক্মী 

1,360 0.26% 676 0.45% 68 0.22% 8158 2.90% 9 0.15% 89 0.65% 10360 1.04% 

টেক্া র্া হর্ওয়ার ক্ারথণ 

থক্ন্তু বিনমাথর্ প্রিম হডাথজর 

জর্য অথপেমাণ িাক্ার 

েথল েী নক্ালীর্ 

েুটেথি/অববিথর্ক্ েুটেথি 

িাক্া হমাে ক্মী 

53 0.01% 1,500 0.99% 493 1.59% 2663 0.95% 8 0.13% 4 0.03% 4721 0.47% 

উপথরর থবভাগসমূ  হিথক্ 

হমাে থর্চ্ছিয় ক্মী 
9,468 4,636 903 22,103 180 336 37,626 

12/28/21 িাথরথখ থরথপােন 

ক্রা হমাে সচ্ছক্রয় ক্মী 
505,926 146,387 30,082 259,651 5,939 13,339 961,324 

সব নথমাে 515,394 151,023 30,985 281,754 6,119 13,675 998,950 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C2856fa578c044a3301f308d9cb070be4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637764053413199876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7jXQKn0j%2FCFD6QeiMzEr35LmudH4k3mQDvMzsAgZCbs%3D&reserved=0


 

 

  

েিক্রা  ার আর্ুমাথর্ক্৷ এগুথলা 12/28/21 িাথরথখ থর্থজথের-থরথপােন ক্রা িথিযর উপর থভথত্ত ক্থর 

দিথর ক্রা  থয়থে।  র  থলা 12/28/21 িাথরথখ থরথপােনকৃ্ি সচ্ছক্রয় ক্মী এবং হসইসাথি উপথরর 

থর্চ্ছিয় থবভাগসমূথ র ক্মীথের সংখযা; উপথর উথেথখি থবভাগগুথলা োড়া অর্যার্য ক্ারথণ  থে িাক্া 

ক্মী সংখযার হ্রাস-বৃচ্ছে এথি অন্তভুনি ক্রা  য়থর্৷ 
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