
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/4/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 76,279টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 99 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হক্াথভড আক্রান্ত  থয়  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হিথক্ আমাথের থর্থজথেরথক্ ও আমাথের 

থিশুথেরথক্ সুরথেি রাখার সবথেথয় হসরা উপায়  থলা টেক্া ও বুোর গ্র ণ ক্রা," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল। "িীিক্ালীর্ সংক্রমণ বদৃ্ধির সথে আমাথের লড়াই োথলথয় যাওয়ার এই সমথয়, 

েলুর্ আমরা এসব  াথিয়াথরর বযব ার অবযা ি রাথখ: আপর্ার থিিীয় হডাজটে এবং যখর্ 

উপযুক্ত  র্ িখর্ বুোর হডাজ গ্র ণ ক্রুর্, আপর্ার সন্তার্থের টেক্া থের্, মাস্ক পথরধার্ 

ক্রথি এবং অসুস্থ হবাধ ক্রথল বাথড়থি িাক্থি ভুলথবর্ র্া। যথে আমরা এটে র্া ক্থর, িা থল 

আথরা অথর্ক্ হবথি থর্উ ইয়ক্নবাসী অসুস্থ  থি িাক্থবর্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল ধরা  থলা:  

  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 236,904  

• হমাে পজজটেভ - 53,276  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 22.49%  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 21.81%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 10,411 (+848)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,758  

• ICU-হি হরাগী - 1,302 (+94)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 625 (+28)  

• হমাে বডসচাজন - 235,245 (+887)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িুর্ 

মৃিুে - 99  



 

 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে 

মৃিুে - 48,798  

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response 

Data System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্দ্ধিি মৃিুযর হডো 

সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরেয নার 

হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 61,607  

NYS DOH ও NYC িারা 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 

বযদ্ধক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 33,869,900  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 76,279  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 640,460  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 89.3%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 80.7%  

• 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 সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 82.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 78.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 69.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 84.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সমূ্পে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) 

- 71.8%  

  

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

  

অঞ্চল  হসামিার  মঙ্গলিার  িুধ্িার  

Capital Region  139.86  155.07  158.53  

Central New York  143.07  163.53  184.40  

Finger Lakes  115.26  124.98  134.08  

Long Island  374.87  398.82  407.77  

Mid-Hudson  284.44  304.18  321.16  

Mohawk Valley  116.60  126.49  138.85  



 

 

New York City  439.23  457.73  462.97  

North Country  84.42  92.85  99.32  

Southern Tier  118.63  129.35  137.25  

Western New York  151.13  171.53  189.69  

হেেবযাপী  316.80  335.05  344.18  

  

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

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

েবর্িার, 1 

জার্ুোবর, 

2022  

রবিিার, 2 

জার্ুোবর, 

2022  

হসামিার, 3 

জার্ুোবর, 

2022  

Capital 

Region  
15.45%  16.12%  16.31%  

Central 

New York  
15.45%  16.32%  17.42%  

Finger 

Lakes  
16.22%  16.68%  17.12%  

Long Island  24.16%  24.94%  25.49%  

Mid-

Hudson  
20.79%  21.42%  21.91%  

Mohawk 

Valley  
12.84%  13.22%  13.78%  

New York 

City  
21.69%  22.31%  22.52%  

North 

Country  
12.43%  12.88%  13.37%  

Southern 

Tier  
13.07%  13.70%  14.14%  

Western 

New York  
17.13%  17.95%  18.73%  

হেেবযাপী  20.87%  21.49%  21.81%  

  

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

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

  



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 1 

জার্ুোবর, 

2022  

রবিিার, 2 

জার্ুোবর, 

2022  

হসামিার, 3 

জার্ুোবর, 

2022  

Bronx  26.86%  27.63%  27.99%  

Kings  20.58%  21.13%  21.36%  

New York  18.11%  18.66%  18.32%  

Queens  22.82%  23.51%  23.94%  

Richmond  22.84%  23.25%  24.03%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 53,276 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পদ্ধজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 3,722,540 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবিে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িুর্ পজজটেভ  

Albany  42,841  234  

Allegany  7,105  47  

Broome  34,773  237  

Cattaraugus  11,734  87  

Cayuga  11,852  134  

Chautauqua  18,194  154  

Chemung  15,583  91  

Chenango  6,931  63  

Clinton  10,294  35  

Columbia  7,173  21  

Cortland  7,531  36  

Delaware  5,681  52  

Dutchess  48,429  710  

Erie  156,851  2,034  

Essex  3,879  30  

Franklin  6,634  40  

Fulton  9,246  38  

Genesee  10,435  58  

Greene  6,339  20  

Hamilton  652  14  

Herkimer  10,453  91  

Jefferson  13,641  117  

Lewis  4,854  33  



 

 

Livingston  8,757  66  

Madison  9,430  73  

Monroe  117,797  770  

Montgomery  8,604  37  

Nassau  317,907  4,306  

Niagara  36,113  457  

NYC  1,690,432  30,854  

Oneida  40,523  338  

Onondaga  74,960  1,086  

Ontario  14,592  83  

Orange  81,122  1,064  

Orleans  6,580  33  

Oswego  17,952  188  

Otsego  6,830  68  

Putnam  18,156  328  

Rensselaer  22,025  110  

Rockland  71,182  1,247  

Saratoga  32,415  213  

Schenectady  23,552  134  

Schoharie  3,533  18  

Schuyler  2,489  22  

Seneca  4,111  33  

St. Lawrence  15,475  68  

Steuben  14,989  48  

Suffolk  340,955  3,806  

Sullivan  13,080  174  

Tioga  7,914  41  

Tompkins  11,963  31  

Ulster  23,308  219  

Warren  9,553  112  

Washington  8,641  59  

Wayne  12,658  73  

Westchester  194,964  2,676  

Wyoming  6,422  53  

Yates  2,451  12  

সব নথমাে  3,722,540  53,276  



 

 

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের থবস্তাথরর  ার থবথবের্া ক্থর, স্বিন্ত্র হক্থসর সংখযা থরথপােন ক্রার 

হেথয়, COVID-19 পাবথলক্ থসথক্াথয়ন্স ডাোথবথস ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের িিক্রা  ার হযভাথব 

আপথলাড ক্রা  থয়থে হসভাথব থরথপােন ক্রাই হবথি অি নব । এই িিাংি িারপথর রাথজযর হমাে 

ইথিবােক্ হক্াথভড হক্থসর সংখযার সাথি সম্পথক্নি ক্রা যাথব। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ 

(New York State Department of Health) হযভাথব অর্য সব ভযাথরথয়ে সম্পথক্ন অর্লাইথর্ 

থরথপােন ক্থরথে, এটে িার সাথি সেথিপূণ ন: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-

variant-data  

  

SARS-CoV-2 থসথক্াথয়থন্সর থবথের ব ৃত্তম ভাণ্ডার, GISAID ডাোথবথস আজ সক্াথলর ডাোয় 

হেখা হগথে হয 12/21/21 হিথক্ 1/3/22 িাথরথখর মথধয NYS হিথক্ আপথলাড ক্রা 

থসথক্াথয়থন্সর মথধয 93.8% ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ে হিথক্ এথসথে। এটে থর্থেনি ক্থর হয যথেও 

অঞ্চলথভথে থক্েু পাি নক্য িাক্থি পাথর, িবুও ওথমক্রর্ হেেবযাপী অিযন্ত উচ্চ মাোয় েথড়থয় 

পড়া অবযা ি রথয়থে। গি ক্থয়ক্ থেথর্র অল্প সংখযক্ র্মুর্ার ডাো হিথক্ পথরসংখযার্গি সূক্ষ্ণ 

থ সাব থেথয় এটে পথরমাপ ক্রা সম্ভব র্য়, হযো মূলি র্মুর্া সংগ্র  হিথক্ শুরু ক্থর পরীো 

ক্রা, থসথক্াথয়দ্ধন্সং ও ডাো আপথলাড ক্রা পয নন্ত সমথয়র থবলথের ক্ারথণ ঘথেথে।  

  

এটে লে ক্রা উথেৎ হয CDC-এর থরথপােনকৃ্ি অর্ুরূপ ডাো, এই সপ্তাথ  আপথডে ক্রা  থয়থে, 

হসখাথর্ আথরা সাম্প্রথিক্ সময়সীমার জর্য ভযাথরথয়থের িিক্রা  ার িুথল ধরার জর্য এক্টে 

পথরসংখযার্গি মথডল বযব ার ক্রা  থয়থে৷  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 99 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 

48,798 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথে অর্ুসাথর, র্ীথে হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিুে  

ক্াউথে  র্িুর্ মিুৃয  

Albany  1  

Bronx  8  

Broome  1  

Dutchess  3  

Erie  6  

Franklin  1  

Fulton  1  

Genesee  1  

Kings  17  

Manhattan  7  

Monroe  1  

Nassau  5  

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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550660332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yiRRjsSIabZo971Y3%2Bm%2FQ%2BE6MSciuY%2FniZbLqJun10Y%3D&reserved=0
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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550660332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yiRRjsSIabZo971Y3%2Bm%2FQ%2BE6MSciuY%2FniZbLqJun10Y%3D&reserved=0


 

 

Oneida  1  

Orange  1  

Oswego  1  

Queens  20  

Rensselaer  1  

Richmond  2  

Rockland  2  

Schenectady  1  

Steuben  2  

Suffolk  10  

Tioga  1  

Warren  1  

Westchester  4  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গণ 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। যারা 

হেে পথরোথলি ভযাক্থসথর্িথর্র জর্য অযাপথয়েথমে থিথডউল ক্রথি োর্ Am I Eligible 

App (আথম থক্ হযাগয অযাপ) এর অিবা 1-833-NYS-4-VAX হি হোর্ ক্রথি পাথরর্। বযদ্ধক্তরা 

অযাপথয়েথমথের সময়সূথে থর্ধ নারণ ক্রার জর্য, টেক্াগুথল পাওয়া যায় িাথের এমর্ স্থার্ীয় 

স্বাস্থয থবভাগ, োম নাথস, ডাক্তার বা  াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, বা িাথের 

ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়েথমেগুথল সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখথি পাথরর্।  

  

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

োর্ িাথের সন্তাথর্র থিশুথরাগ থবথিেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হযগুথল 

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

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

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

0233 র্েথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্দ্ধিি ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী োইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

থবথিেভাথব এই বয়সী থিশুথের থপিামািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহুল দ্ধজজ্ঞাথসি 

প্রশ্নাবথল ও উত্তর, ও িিযসূথের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷  

  

গিক্াল, 17,911 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 12,902 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথত্তথি 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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550670285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lhx8b5frCHCvZf0Altw6NGaWsbyp%2FsAYE0zdy1Oqd9g%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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550670285%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lhx8b5frCHCvZf0Altw6NGaWsbyp%2FsAYE0zdy1Oqd9g%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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550680241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q85RCKpfEO4AkTR7p5lywtWTnr%2BtN4Y7tpLxgBh2QpM%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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550680241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=q85RCKpfEO4AkTR7p5lywtWTnr%2BtN4Y7tpLxgBh2QpM%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%7Cae5c692d57f74e9a255308d9cfafdf73%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637769176550680241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=h%2FiXs7NRavyl%2BjBpo6TstP0sBdaVG3rAuP600Lznwng%3D&reserved=0


 

 

  

            

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বের ডাো          

  

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  941,751  731  857,504  659    

Central New York  630,081  327  581,856  371    

Finger Lakes  839,213  604  773,923  624    

Long Island  2,094,191  3,192  1,848,462  1,767    

Mid-Hudson  1,638,803  2,828  1,428,536  1,932    

Mohawk Valley  317,225  245  293,388  233    

New York City  7,659,705  8,542  6,703,606  5,894    

North Country  294,863  237  265,816  265    

Southern Tier  427,521  409  390,341  326    

Western New York  926,327  796  845,081  831    

হেেবযাপী  15,769,680  17,911  13,988,513  12,902    

            

            

  

        

িুোর/িাড়বি েে      

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে  

Capital Region  364,011  3,083  22,521  

Central New York  229,334  1,977  14,906  

Finger Lakes  367,179  3,196  21,846  

Long Island  697,988  8,595  51,135  

Mid-Hudson  565,616  6,835  40,194  

Mohawk Valley  125,726  981  7,627  

New York City  1,748,800  11,721  169,065  

North Country  107,004  892  6,765  

Southern Tier  167,876  1,377  10,846  

Western New York  407,795  2,972  22,863  

হেেবযাপী  4,781,329  41,629  367,768  

  



 

 

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

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযািথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর প্রিাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনক্ত। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্েরই অন্তভুক্ত আথে।  

 

###  

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