
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/7/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গি 24 ঘণ্টাে 106,978টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে  

   

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 155 জম্বর্র মৃিুে  ম্বেম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল হকাবভড-19 এর কারম্বে  াসপািাম্বল ভবিন  ওোর র্িুর্ প্রািেব ক িিে 

হঘাষো কম্বরম্বের্  

  

র্িুর্ িিে হেখাে হে হকাবভড-19 / হকাবভড-19 সংক্রান্ত জটেলিা ির্াম হকাবভড-19 

িেিীি অর্োর্ে কারম্বে  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হকাবভড-19 পজজটেভ হরাগীম্বের 

সংখো প্রকাে কম্বর  

   

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আমার প্রশাসর্ এই শীিক্ালীর্ সংক্রমণ বৃদ্ধির হমাক্াথবলা ক্রথি পরীো, টেক্া, বুোর এবং 

মাস্ক সব নে উপলভয ক্রার জর্য ক্থ ার পথরশ্রম ক্থর চথলথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্।"যথেও 

হযসব সরঞ্জাম ক্ায নক্র বথল আমাথের জার্া আথে িা বযব ার ক্থর আমরা সামথর্ যাই আসুক্ 

র্া হক্র্ িার সাথি লড়াইথয়র জর্য প্রস্তুি আথে, এই ম ামারীথক্ পরাদ্ধজি ক্রথি এবং 

আমাথের ভাথলাবাসার মার্ুষথের রো ক্রথি সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীর সমথবি প্রথচষ্টার 

প্রথয়াজর্  থব। আপথর্ যথে টেক্া র্া থর্থয় িাথক্র্, িা থল টেক্া থর্র্, এবং টেক্া থর্থয় িাক্থল 

বুোর হডাজ থর্র্, মাস্ক পরুর্ এবং ইর্থডার গণ এলাক্ায় িাক্া অবস্থায় সিক্নিা অবলম্বর্ 

ক্রুর্ এবং আমরা এই থবপে হিথক্ উত্তরণ ক্রথবা - এক্সাথি।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 377,160  

• হমাে পজজটেভ - 82,094  

• েিকরা পজজটেভ - 21.77%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 22.36%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 11,548 (+364)  



 

 

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 2,058  

• ICU এ িাকা হরাগী - 1449 (+45)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 704 (+9)  

• হমাে বডসচাজন - 240,003 (+1,661)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 155  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিুে - 49,185 

 

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 পথরচয নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।   

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 61,859 

 

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােন ক্রা এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 শিনাধীর্ 

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

 স্পিস ও অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযদ্ধিরা অন্তভুনি আথের্।   

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 34,189,723  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 106,978  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 538,240  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 89.6%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 80.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 78.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 70.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 84.9%  

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

72.2%  

  

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

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 4 

জার্ুোরী 2022  

িুধ্িার, 5 

জার্ুোবর, 2022  

িৃ স্পবিিার, 6 

জার্ুোবর, 2022  

Capital 

Region  171.19  189.67  199.43  



 

 

Central New 

York  203.56  217.66  239.91  

Finger Lakes  145.10  158.94  172.37  

Long Island  416.72  423.40  411.38  

Mid-Hudson  327.90  334.36  338.51  

Mohawk 

Valley  145.09  158.31  172.65  

New York 

City  468.22  471.91  473.86  

North 

Country  109.08  124.22  136.39  

Southern Tier  142.19  157.02  171.06  

Western New 

York  201.70  207.50  223.67  

হেে িোপী  352.06  359.36  363.41  

  

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

 থয়থে িা  ল:   

  

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 

4 

জার্ুোরী 

2022  

িুধ্িার, 5 

জার্ুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

6 জার্ুোবর, 

2022  

Capital 

Region  18.04%  18.72%  18.94%  

Central 

New York  20.42%  20.70%  22.02%  

Finger 

Lakes  18.94%  19.44%  20.04%  

Long 

Island  26.36%  26.76%  26.58%  

Mid-

Hudson  23.31%  23.10%  23.08%  

Mohawk 

Valley  16.21%  16.89%  17.18%  

New York 

City  22.51%  22.42%  22.16%  

North 

Country  15.02%  15.79%  16.07%  



 

 

Southern 

Tier  15.94%  15.70%  15.58%  

Western 

New York  20.05%  20.68%  21.31%  

হেে 

িোপী  22.45%  22.48%  22.36%  

   

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

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:   

   

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 

4 

জার্ুোরী 

2022  

িুধ্িার, 5 

জার্ুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

6 জার্ুোবর, 

2022  

Bronx  27.82%  27.53%  26.65%  

Kings  21.23%  20.99%  20.69%  

New York  18.07%  17.85%  17.75%  

Queens  24.14%  24.32%  24.28%  

Richmond  24.10%  24.47%  23.98%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 82,094 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পদ্ধজটেভ 

 থয়থেল, যার েথল হমাে সংখ্যা ো াঁড়াল 3,966,695। এক্টে হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িুর্ 

পজজটেভ  

Albany  45,231  874  

Allegany  7,268  54  

Broome  36,196  577  

Cattaraugus  12,076  115  

Cayuga  12,434  215  

Chautauqua  18,708  186  

Chemung  16,251  302  

Chenango  7,204  84  

Clinton  10,889  249  

Columbia  7,538  115  

Cortland  7,836  107  

Delaware  5,977  97  

Dutchess  51,105  1,102  



 

 

Erie  165,133  3,443  

Essex  4,062  75  

Franklin  6,882  92  

Fulton  9,626  149  

Genesee  10,896  180  

Greene  6,696  115  

Hamilton  692  12  

Herkimer  10,893  131  

Jefferson  14,355  273  

Lewis  5,005  52  

Livingston  9,077  145  

Madison  9,815  114  

Monroe  123,692  2,098  

Montgomery  9,050  167  

Nassau  336,980  6,110  

Niagara  37,879  607  

NYC  1,823,545  44,278  

Oneida  42,274  559  

Onondaga  80,188  2,084  

Ontario  15,226  221  

Orange  85,753  1,466  

Orleans  6,865  75  

Oswego  18,675  253  

Otsego  7,161  115  

Putnam  19,290  408  

Rensselaer  23,354  502  

Rockland  75,775  1,511  

Saratoga  34,555  705  

Schenectady  24,963  521  

Schoharie  3,669  46  

Schuyler  2,596  39  

Seneca  4,254  43  

St. Lawrence  15,966  176  

Steuben  15,413  182  

Suffolk  359,671  5,394  

Sullivan  14,026  304  

Tioga  8,231  135  

Tompkins  12,813  282  



 

 

Ulster  24,346  379  

Warren  10,094  160  

Washington  9,085  134  

Wayne  13,186  188  

Westchester  207,055  3,980  

Wyoming  6,675  79  

Yates  2,545  35  

  

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পদ্ধজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের মথধয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথর 

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখ্যা প্রক্াশ 

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হেসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া  

হেসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  
361  277  

77%  
84  

23%  

Central 

New York  
262  210  

80%  
52  

20%  

Finger 

Lakes  
603  401  

67%  
202  

33%  

Long 

Island  
2,060  1,273  

62%  
787  

38%  

Mid-

Hudson  
1,231  793  

64%  
438  

36%  

Mohawk 

Valley  
133  88  

66%  
45  

34%  

New York 

City  
6,052  2,992  

49%  
3,060  

51%  

North 

Country  
95  64  

67%  
31  

33%  



 

 

Southern 

Tier  
214  131  

61%  
83  

39%  

Western 

New York  
537  391  

73%  
146  

27%  

হেে 

িোপী  
11,548  6,620  57%  4,928  43%  

  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের থবস্তাথরর  ার থবথবচর্া ক্থর, স্বিন্ত্র হক্থসর সংখ্যা থরথপােন ক্রার 

হচথয়, COVID-19 পাবথলক্ থসথক্াথয়ন্স ডাোথবথস ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের শিক্রা  ার হযভাথব 

আপথলাড ক্রা  থয়থে হসভাথব থরথপােন ক্রাই হবথশ অি নব । এই শিাংশ িারপথর রাথজযর 

হমাে ইথিবাচক্ হক্াথভড হক্থসর সংখ্যার 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।  

  

SARS-CoV-2 থসথক্াথয়থন্সর থবথের বৃ ত্তম ভাণ্ডার, GISAID ডাোথবথসর আজথক্র ডাোয় হেখ্া 

হগথে হয 12/24/21 হিথক্ 1/6/22 িাথরথখ্র মথধয NYS হিথক্ আপথলাড ক্রা থসথক্াথয়থন্সর 

মথধয 94% ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ে হিথক্ এথসথে।  গিক্াথলর থরথপাথেনর িুলর্ায় এই উচ্চ মাো, 

থসথক্াথয়দ্ধন্সং লযাবথরেথরগুথলা হিথক্ ডাোর বযাচ আপথলাড ক্রার সাথি সাথি ডাোথবথসর 

প্রিযাথশি ও ার্ামাথক্ প্রথিেথলি ক্থর। এটে থর্থেনশ ক্থর হয যথেও অঞ্চলথভথে থক্েু পাি নক্য 

িাক্থি পাথর, িবুও ওথমক্রর্ হেেবযাপী অিযন্ত উচ্চ মাোয় েথড়থয় পড়া অবযা ি রথয়থে। 

গি ক্থয়ক্ থেথর্র অল্প সংখ্যক্ র্মুর্ার ডাো হিথক্ পথরসংখ্যার্গি 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 থবলথম্বর ক্ারথণ ঘথেথে।  

  

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

হসখ্াথর্ আথরা সাম্প্রথিক্ সময়সীমার জর্য ভযাথরথয়থের শিক্রা  ার িুথল ধরার জর্য এক্টে 

পথরসংখ্যার্গি মথডল বযব ার ক্রা  থয়থে৷ এই প্রথেপর্ পিথি, CDC-এর থরথপােন ক্রা 

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের থবথভন্ন শিক্রা  ার সম্পথক্ন আংথশক্ বযাখ্া প্রোর্ ক্থর।  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 155 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মৃিুযর 

সংখ্যাথক্ 49,185 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথে অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি 

হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:   

   

কাউবির িাবসন্দা অর্ুোেী মৃিুে  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  2  

Bronx  11  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378893334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NJn0nBYcO5YLsARQznyCM8aFFntHaCsV9N0N4ZfDFPg%3D&reserved=0


 

 

Broome  1  

Chemung  1  

Chenango  1  

Dutchess  1  

Erie  8  

Fulton  1  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  19  

Lewis  1  

Livingston  1  

Manhattan  11  

Monroe  6  

Montgomery  1  

Nassau  15  

Niagara  5  

Onondaga  4  

Orange  6  

Queens  22  

Rensselaer  1  

Richmond  6  

Rockland  1  

Saratoga  2  

Schoharie  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  13  

Sullivan  1  

Ulster  1  

Wayne  1  

Westchester  8  

   

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

হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথত্তথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখ্ালা 

আথে, এবং 5 বের বা িার হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য 10-টে সাইে হখ্ালা 

আথে। হয সক্ল বযদ্ধি 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। বযদ্ধিরা 

অযাপথয়েথমথের সময়সূথচ থর্ধ নারণ ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা 

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%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378903286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cVBOEPD6JO1%2BE%2B3%2FE44l04E7i8%2F4Ae2RhLxDYUcAj7k%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%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378903286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cVBOEPD6JO1%2BE%2B3%2FE44l04E7i8%2F4Ae2RhLxDYUcAj7k%3D&reserved=0


 

 

 াসপািাথলর সাথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখ্াথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের 

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

  

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

চার্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, 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  থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি হযথি পাথরর্, িাথের দ্ধজপ হক্াড 

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথল খ্ুাঁথজ হপথি 1-800-232-

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

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বপিা-মািা এিং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িুর্ ওথয়বসাইে হেখ্ুর্ র্িুর্ িিয, 

প্রায়শই দ্ধজজ্ঞাথসি প্রশ্ন এবং উত্তর এবং থবথশষভাথব এই বয়থসর থশশুথের থপিা-মািা এবং 

অথভভাবক্থের জর্য দিথর ক্রা সংস্থার্গুথলর জর্য৷  

  

গিক্াল, 20,560 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 16,559 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সমূ্পণ ন ক্থরথেথলর্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে ধ্ম্বর িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে ধ্ম্বর িৃজে  

Capital 

Region  
944,175  650  860,118  873  

Central 

New York  
631,513  439  583,209  467  

Finger 

Lakes  
841,647  718  776,548  1,068  

Long Island  2,103,327  2,403  1,854,762  2,080  

Mid-

Hudson  
1,645,930  1,999  1,433,695  1,950  

Mohawk 

Valley  
318,120  216  294,284  304  

New York 

City  
7,702,739  12,837  6,731,134  8,339  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EsjGwo4eASRKYqaEJQTnoPxhqAKUhEGx41IsEv%2FmE2I%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%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EsjGwo4eASRKYqaEJQTnoPxhqAKUhEGx41IsEv%2FmE2I%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%7C7290944b50aa485fdb0708d9d217aa87%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637771821378913241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NCZ79kH8eXVFK7RiJZSvNByPVsPVbw9%2Fb0ae66XOtQQ%3D&reserved=0


 

 

North 

Country  
295,531  163  266,608  241  

Southern 

Tier  
428,838  340  391,512  387  

Western 

New York  
929,316  795  847,864  850  

হেে বযাপী  15,841,136  20,560  14,039,734  16,559  

  

িুোর/িাড়বি েে  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  গি 24 ঘণ্টাে ধ্ম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে  

Capital Region  375,079  4,070  18,345  

Central New York  237,503  2,920  12,778  

Finger Lakes  380,375  4,474  19,777  

Long Island  726,962  9,552  47,336  

Mid-Hudson  587,978  7,686  35,883  

Mohawk Valley  129,942  1,622  6,414  

New York City  1,815,409  22,304  124,290  

North Country  111,226  1,714  5,988  

Southern Tier  173,725  1,858  8,890  

Western New York  419,839  3,966  19,201  

হেে বযাপী  4,958,038  60,166  298,902  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর 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 হেখ্াথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  
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