
 

 

 

অবিম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 1/10/2022 গভর্ নর কোবি হাচু 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের শাইম্বে অগ্রগবি ম্পম্বকন গভর্ নর হাচু 

ইেকনিাীম্বের ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্ 

 

গি 24 ঘণ্টাে 55,321-টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা ম্বেম্বে 

 

গিকা হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বশ 135 জম্বর্র মৃিুে ম্বেম্বে 

 

গভর্ র ক্যাথি হাক্ আজ হক্াথভড-19 এর াথি শাই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি 

ম্পথক্ থর্উ ইয়ক্বাীথের আপথডে থেথয়থছর্।  

 

"লীিক্াীর্ বদৃ্ধির াথি শাই ক্রার জর্য রঞ্জাম আমাথের ক্াথছ আথছ, এবং ক্ি দ্রুি 

আমরা ঘুথর ো াঁশাথি পারথবা িা আমাথের পেথেথপর উপর থর্ভর ক্থর," গভর্ নর হাচু 

িম্বর্। "আপথর্ এখথর্া র্া থর্থয় িাক্থ, থিিীয় হডাজটে থর্র্ এবং হযাগয থ বুোরটে থর্র্৷ 

বাবা-ম এবং অথভভাবক্রা অর্ুগ্র ক্থর আপর্ার ন্তার্থের টেক্া থের্। থবস্তার বন্ধ ক্রথি 

এক্টে মাস্ক পরুর্, এবং অুস্থ হবাধ ক্রথ বাথশথি িাকু্র্। "আুর্ আমরা অিীথির থলো 

হিথক্ থলো থর্ই এবং এই লীিক্াীর্ বদৃ্ধিথক্ অথিক্রম ক্থর।" 

 

আজথক্র িিয ংথেথপ থর্থচ িুথ ধরা থা:  

হেম্বের ফাফ যা বরম্ব ােন করা ম্বেম্বে - 282,961 

হমাে  জজটেভ - 54,749 

 জজটেম্বভর লিাাংল - 19.35% 

7-বেম্বর্র  জজটেম্বভর গশ লিাাংল - 21.30% 

া ািাম্ব ভবিন ওো হরাগী - 12,022 (+275) 

র্িুর্ ভবিন ওো হরাগী - 1,518 

ICU-হি হরাগী - 1,552 (+33) 

ICU-হি ইর্টেউম্বিলর্ হরাগী - 792 (+27) 

হমাে বডচাজন - 244,647 (+1,196) 

HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বিা হকন্দ্রগুম্বার বরম্ব ােন করা র্িুর্ মৃিুে - 135 

HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বিা হকন্দ্রগুম্বার বরম্ব ােন করা হমাে মৃিুে - 49,620 

  



 

 

হি হক্য়ার ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স হডো থথেম (Health Electronic Response Data 

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

হক্ব াপািা, র্াথ ং হাম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয ার হেথথটেগুথ জাথর্।  

CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্ব ােন করা ও াংকবি হমাে মৃিুে - 62,392 

NYS DOH ও NYC িারা CDC এর ক্াথছ থরথপােকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 লিাধীর্ হডি 

াটেথেথক্থের িথিয াপািা, র্াথ ং হাম, প্রাপ্তবয়স্কথের হবাের্, বাথশ, স্পি ও 

অর্যার্য স্থার্গুথ  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযদ্ধিরা অন্তভুি আথছর্। 

  

হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 34,440,048 

গি 24 ঘণ্টাে হেওো হমাে টেকার হডাজ - 55,321 

গি 7 বেম্বর্ হেওো হমাে টেকার হডাজ - 646,427 

অন্তি একটে টেকার হডাজ মূ্পে ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িের িা িার হিবল িেম্বর বর্উ 

ইেকনিাীর লিাাংল - 89.7% 

টেকার ববরজ মূ্পে ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িের িা িার হিবল িেম্বর বর্উ ইেকনিাীর 

লিাাংল - 80.9% 

18 িের িা িার হিবল িেী বর্উ ইেকনিাীম্বের যি লিাাংল টেকার অন্তি একো 

হডাজ হ ম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0% 

টেকার ববরজ মূ্পে ন কম্বরম্বের্ এমর্ 18 িের িা িার হিবল িেম্বর বর্উ ইেকনিাীর 

লিাাংল (CDC) - 83.4% 

অন্তি একটে টেকার হডাজ মূ্পে ন কম্বরম্বে এমর্ বর্উ ইেকনিাীম্বের লিাাংল - 78.8% 

টেকার ববরজ মূ্পে ন কম্বরম্বে এমর্ ি বর্উ ইেকনিাীর লিাাংল - 70.4% 

অন্তি একটে টেকার হডাজ মূ্পে ন কম্বরম্বে এমর্ বর্উ ইেকনিাীম্বের লিাাংল (CDC) - 

85.4% 

টেকারববরজ মূ্পে ন কম্বরম্বে এমর্ ক বর্উ ইেকনিাীম্বের লিাাংল (CDC) - 72.5% 

 

প্রথি 100 াজার মার্ুথর মথধয প্রথিযক্ অঞ্চথর 7-থেথর্র হক্থর গশ থর্ম্নরূপঃ 

 

অঞ্চ 
শুক্রিার, 7 

জারু্োবর, 2022 

লবর্িার, 8 

জারু্োবর, 2022 

রবিিার, 9 

জারু্োবর, 2022 

Capital 

Region 219.87 232.57 242.13 

Central New 

York 257.13 283.64 288.05 

Finger Lakes 185.50 200.76 207.03 

Long Island 406.80 414.38 402.63 

Mid-Hudson 345.40 356.99 359.58 

Mohawk 

Valley 185.95 204.38 210.47 

New York City 470.23 482.12 487.21 



 

 

North Country 152.04 167.52 182.90 

Southern Tier 182.48 198.93 201.07 

Western New 

York 239.91 254.10 251.29 

হেে িো ী 366.82 379.43 381.66 

 

প্রথি এাক্ায় গি 7 থেথর্ পদ্ধজটেভ োেথর লিাংথলর ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপাে ক্রা 

থয়থছ িা : 

 

অঞ্চ 

শুক্রিার, 7 

জারু্োবর, 

2022 

লবর্িার, 8 

জারু্োবর, 

2022 

রবিিার, 9 

জারু্োবর, 

2022 

Capital 

Region 19.81% 19.55% 19.53% 

Central 

New York 22.26% 22.25% 21.97% 

Finger 

Lakes 20.10% 19.94% 19.94% 

Long 

Island 26.46% 25.95% 25.58% 

Mid-

Hudson 23.06% 22.83% 22.59% 

Mohawk 

Valley 17.46% 17.52% 17.64% 

New York 

City 21.75% 21.15% 20.63% 

North 

Country 16.34% 16.58% 17.26% 

Southern 

Tier 15.64% 15.57% 15.44% 

Western 

New York 22.13% 22.56% 22.36% 

হেে 

িো ী 22.15% 21.71% 21.30% 

 

 

থর্উইয়ক্ থটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পদ্ধজটেভ োেথর লিাংথলর গশ ার যা গি 

থির্ থেথর্ থরথপাে ক্রা থয়থছ িা : 

NYC এর শুক্রিার, 7 লবর্িার, 8 রবিিার, 9 



 

 

িম্বরা জারু্োবর, 

2022 

জারু্োবর, 

2022 

জারু্োবর, 

2022 

Bronx 25.94% 24.77% 24.00% 

Kings 20.36% 19.76% 19.24% 

New York 17.24% 16.58% 16.25% 

Queens 24.15% 23.89% 23.41% 

Richmond 23.43% 22.93% 22.44% 

 

গিক্া, 54,749 থর্উ ইয়ক্বাী থর্উ ইয়ক্ হেথে হক্াথভড-19 এর জর্য ইথিবাচক্ ে াভ 

ক্থরথছর্, যার েথ হমাে ংখযা থয়থছ 4,191,353। এক্টে হভৌগথক্ থবলে িিয থর্ম্নরূপ: 

 

কাউবি 

হমাে 

 জজটেভ 

র্িুর্ 

 জজটেভ 

Albany 47,555 622 

Allegany 7,399 31 

Broome 37,444 219 

Cattaraugus 12,410 64 

Cayuga 12,946 142 

Chautauqua 19,429 167 

Chemung 16,973 160 

Chenango 7,449 41 

Clinton 11,655 254 

Columbia 7,927 71 

Cortland 8,220 60 

Delaware 6,221 37 

Dutchess 53,846 689 

Erie 172,693 1,672 

Essex 4,277 47 

Franklin 7,161 64 

Fulton 9,916 68 

Genesee 11,303 96 

Greene 6,946 52 

Hamilton 711 3 

Herkimer 11,220 74 

Jefferson 15,032 216 

Lewis 5,188 61 

Livingston 9,394 66 

Madison 10,177 66 



 

 

Monroe 128,760 1,128 

Montgomery 9,451 71 

Nassau 354,032 3,767 

Niagara 39,586 419 

NYC 1,946,013 32,236 

Oneida 43,759 296 

Onondaga 84,975 1,109 

Ontario 15,823 116 

Orange 90,372 802 

Orleans 7,110 54 

Oswego 19,526 203 

Otsego 7,565 55 

Putnam 20,268 252 

Rensselaer 24,707 378 

Rockland 79,119 641 

Saratoga 36,475 520 

Schenectady 26,312 336 

Schoharie 3,838 26 

Schuyler 2,705 24 

Seneca 4,438 45 

St. Lawrence 16,432 102 

Steuben 15,873 94 

Suffolk 376,745 3,286 

Sullivan 14,908 152 

Tioga 8,551 51 

Tompkins 13,432 45 

Ulster 25,526 301 

Warren 10,642 119 

Washington 9,461 98 

Wayne 13,657 101 

Westchester 218,229 2,804 

Wyoming 6,927 42 

Yates 2,644 34 

 

থর্থচর িিয াপািাথ ভথি হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পদ্ধজটেভ ওয়া 

হরাগীথের মথধয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 ংক্রান্ত জটেিার ক্ারথে াপািাথ ভথর 

থয়থছর্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথি থয়থছর্ িাথের ংখযা প্রক্াল 

ক্থর: 



 

 

 

অঞ্চ 

িিনমাম্বর্ 

া ািাম্ব 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর াংখ্ো 

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

াংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বে ভবিন 

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

াংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

লিাাংল 

হযি 

হরাগী 

ভবিনর 

মম্বে 

ভবিনর 

কারে 

বাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বে 

র্া 

হযি হরাগী 

ভবিনর 

মম্বে 

ভবিনর 

কারে 

বাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বে 

র্া িাম্বের 

লিাাংল 

Capital 

Region 
362 274 76% 88 24% 

Central 

New York 
271 201 74% 70 26% 

Finger 

Lakes 
679 425 63% 254 37% 

Long Island 2,070 1,322 64% 748 36% 

Mid-

Hudson 
1,331 904 68% 427 32% 

Mohawk 

Valley 
141 93 66% 48 34% 

New York 

City 
6,245 3,170 51% 3,075 49% 

North 

Country 
90 67 74% 23 26% 

Southern 

Tier 
220 129 59% 91 41% 

Western 

New York 
613 428 70% 185 30% 

রাজেিো ী 12,022 7,013 58% 5,009 42% 

 

 

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের থবস্তাথরর ার থবথবচর্া ক্থর, স্বিন্ত্র হক্থর ংখযা থরথপাে ক্রার 

হচথয়, হক্াথভড-19 পাবথক্ থথক্াথয়ন্স ডাোথবথ ওথমক্রর্ ভযাথরথয়থের লিক্রা ার হযভাথব 

আপথাড ক্রা থয়থছ হভাথব থরথপাে ক্রাই হবথল অি ব। এই লিাংল িারপথর রাথজযর 

হমাে ইথিবাচক্ হক্াথভড হক্থর ংখযার াথি ম্পথক্ি ক্রা যাথব। থর্উ ইয়ক্ হেথের স্বাস্থয 

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



 

 

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

িার াথি ঙ্গথিপূে । 

 

SARS-CoV-2 থথক্াথয়থন্সর থবথের বৃত্তম ভাণ্ডার, GISAID ডাোথবথর আজথক্র ডাোয় হেখা 

হগথছ হয 12/27/21 হিথক্ 1/9/22 িাথরথখর মথধয NYS হিথক্ আপথাড ক্রা থথক্াথয়থন্সর 

মথধয 95.9% ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ে হিথক্ এথথছ। এটে থর্থেল ক্থর হয যথেও অঞ্চথভথে থক্ছু 

পাি ক্য িাক্থি পাথর, িবুও ওথমক্রর্ হেেবযাপী অিযন্ত উচ্চ মাোয় ছথশথয় পশা অবযাি 

রথয়থছ। গি ক্থয়ক্ থেথর্র অল্প ংখযক্ র্মুর্ার ডাো হিথক্ পথরংখযার্গিভাথব ূক্ষ্ণ থাব 

থেথয় এটে পথরমাপ ক্রা ম্ভব র্য় থক্ছু এাক্ায় ক্ম র্মুর্ার ংখযার ক্ারথে এবং র্মুর্া ংগ্র 

হিথক্ পরীো ক্রা, থথক্াথয়দ্ধন্সং ও ডাো আপথাড ক্রা পয ন্ত মথয়র থবথের ক্ারথে। 

 

গিক্া, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 135 জর্ থর্উ ইয়ক্বাী মারা হগথছর্, যা হমাে মৃিুযর 

ংখযাথক্ 49,620 এ থর্থয় এথথছ৷ ববাথর ক্াউথে অর্ুাথর, র্ীথচ হভৌগথক্ থভথত্তথি হভথঙ 

হেখাথর্া থয়থছ: 

 

কাউবিরিাবন্দাঅরু্যােীমৃিুে 

কাউবি র্িুর্ মৃিুে 

Albany 1 

Bronx 9 

Broome 1 

Chemung 1 

Columbia 1 

Dutchess 5 

Erie 5 

Kings 29 

Monroe 1 

Nassau 10 

New York 12 

Niagara 1 

Oneida 1 

Onondaga 1 

Ontario 1 

Orange 1 

Otsego 1 

Queens 24 

Rensselaer 1 

Richmond 5 

Rockland 3 

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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315055678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aLIQO%2Bli50PbwQRLHC%2FCvaf6%2BlXDoZMmLCnUNwgF0ak%3D&reserved=0


 

 

Saratoga 2 

Seneca 1 

Suffolk 10 

Washington 1 

Wayne 1 

Westchester 6 

 

 

থর্উ ইয়ক্ হেথের ক্ গে টেক্াোর্ াইেগুথ 12 বছর ও িার হচথয় হবথল বয়ী ক্ 

হযাগয থর্উ ইয়ক্বাীথের জর্য আথগ-আথ আথগ-পাথবর্ থভথত্তথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখাা 

আথছ, এবং 5 বছর বা িার হবথল বয়ী হযাগয থর্উ ইয়ক্বাীথের জর্য 10-টে াইে হখাা 

আথছ। হয ক্ বযদ্ধি এক্টে হেে-পথরচাথি বযাপক্ টেক্াক্রে স্থাথর্ এক্টে 

অযাপথয়েথমথের ময়ূথচ থর্ধ ারে ক্রথি চার্ িারা Am I Eligible App (আথম হযাগয 

অযাপ) এ বা 1-833-NYS-4-VAX র্েথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। বযদ্ধিরা 

অযাপথয়েথমথের ময়ূথচ থর্ধ ারে ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম থ, ডািার বা 

াপািাথর াথিও হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্ হযখাথর্ টেক্া পাওয়া যায়, অিবা িাথের 

ক্াছাক্াথছ জায়গায় টেক্ার অযাপথয়েথমে ংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov হেখথি 

পাথরর্। 

 

থর্উ ইয়ক্বাীরা যারা 5-11 বছর বয়ী থলশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথমে থর্ধ ারর্ ক্রথি 

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

হেডাথরগিভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম থ, হযগুথ 

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

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

438829 র্েথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াছাক্াথছ অবস্থার্গুথ খুাঁথজ হপথি 1-800-232-

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

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথিু এই বয়থর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অর্ুথমাথেি র্য়। 

 

ব িা-মািা এিাং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িুর্ ওম্বেিাইে হেখু্র্ র্িুর্ িিে, 

প্রােলই জজজ্ঞাবি প্রশ্ন এিাং উত্তর এিাং বিম্বলভাম্বি এই িেম্বর বলশুম্বের ব িা-মািা 

এিাং অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা াংস্থ্ার্গুবর জর্ে৷ 

 

গিক্া, 9,785 জর্ থর্উ ইয়ক্বাী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থছর্, এবং 11,087 জর্ 

িাথের টেক্ার থথরজ মূ্পে  ক্থরথছর্। টেক্া হপথয়থছর্ এমর্ থর্উ ইয়ক্বাীথের অঞ্চ 

অর্ুাথর র্ীথচ হভৌগথক্ থভথত্তথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ: 

 

 

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবর্ 

হেওো ম্বেম্বে 

টেকার ববরজগুব মূ্পে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি 

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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315065633%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XZ8yTxTatwAD239BEL%2BTP0YEOlXXl%2BeSvWPdyd9QBqc%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315075597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fxTbFSNZx%2Bh28nhrXMO%2FUxYzyqmdKKbP6FMqSQbKvEI%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315075597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fxTbFSNZx%2Bh28nhrXMO%2FUxYzyqmdKKbP6FMqSQbKvEI%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%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315085549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tHPrx%2B8VXGvr6zQVG07AlFyvFohOM%2Bru2n4Slcs91mY%3D&reserved=0


 

 

অঞ্চ  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে 

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

Capital 

Region 
946,732 443 862,187 293 

Central New 

York 
632,818 187 584,290 142 

Finger Lakes 844,290 468 779,079 620 

Long Island 2,107,865 103 1,859,687 1,273 

Mid-Hudson 1,649,684 378 1,437,625 744 

Mohawk 

Valley 
318,656 78 294,742 79 

New York 

City 
7,734,313 7,300 6,757,008 7,225 

North 

Country 
296,132 122 267,169 108 

Southern Tier 429,802 147 392,264 159 

Western New 

York 
931,779 559 850,253 444 

হেে বযাপী 15,892,071 9,785 14,084,304 11,087 

 

িুোর/িাশবি লে       

অঞ্চ  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর িৃজে গি 7 বেম্বর্ িৃজে   

Capital Region 383,596 1,441 22,668   

Central New York 243,624 1,281 16,267   

Finger Lakes 389,967 1,773 25,984   

Long Island 745,617 4,031 56,224   

Mid-Hudson 601,620 2,474 42,839   

Mohawk Valley 132,990 823 8,245   

New York City 1,869,507 12,071 132,428   

North Country 113,548 474 7,436   

Southern Tier 178,956 852 12,457   

Western New York 428,682 1,742 23,859   

হেে বযাপী 5,088,107 26,962 348,407   

 

হক্াথভড-19 ভযাক্থর্ ট্রযাক্ার ডযালথবাথডর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে ম্পথক্ থর্উ 

ইয়ক্বাীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথথক্ 24 ঘণ্টার মথধয হক্াথভড-19 টেক্া 

ংক্রান্ত মস্ত থরথপাে থর্উইয়ক্ হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি থব; হেথের টেক্াক্রে 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0c76a2de209f454fc6a208d9d46e7e7e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637774393315085549%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wV%2BwCGJhNACNSQxvm%2B2IdbAOvcFmVdP8P6ymOcUaFPU%3D&reserved=0


 

 

ংক্রান্ত ার্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথের িিয ডযালথবাথড প্রথিথের্ আপথডে ক্রা য়। 

NYSIIS এবং CIR হিথক্ প্রাপ্ত থর্উ ইয়ক্ হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State Department of 

Health)িারা থরথপাে ক্রা হডোর াথি হেডারা িারা থরথপাে ক্রা হডোর ামার্য পাি ক্য 

িাথক্, হযটের অন্তভুি  হেডারা িারা প্রথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হছােখাে পাি ক্য। 

উপথরর থরথজটেথি উভয় র্েরই অন্তভুি আথছ। 

 

### 
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