
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/11/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গি 24 ঘণ্টাে 74,058টে টেকার হডাজ প্রোর্ করা  ম্বেম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 160 জম্বর্র মৃিয ে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আমরা র্িুর্ সংক্রমথের হে িিয হেখথি পচ্চথে িা থক্েুো আশার আথলা হেখাথে হে 

শীিক্ালীর্ সংক্রমে বদৃ্ধি হেক্াথি থর্উ ইয়ক্নবাসীথের থর্য়মার্ুবথি নিা ক্াজ ক্রথে," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "আমরা পাড় হপথয় োদ্ধে, থক্ন্তু আমাথের অবশযই সিক্ন িাক্থি  থব এবং 

আমাথের ক্ষ্টাদ্ধজনি অগ্রগথিথক্ হ লায়  ারাথর্া োথব র্া। আমরা জাথর্ ক্ী ক্াজ ক্থর - থর্দ্ধিি 

ক্রুর্ হে আপথর্ এবং আপর্ার ভাথলাবাসার মার্ুথেরা সবাই টেক্া এবং বুোর হপথয়থের্, মাস্ক 

পরুর্ এবং অভযন্তরীে গে সমাথবথশ সিক্নিা অবলম্বর্ ক্রুর্ োথি আমরা অবথশথে এই 

ম ামারীথক্ হপেথর্ হেথল হেথি পাথর।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 261,620  

• হমাে পজজটেভ - 48,686  

• েিকরা পজজটেভ - 18.61%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 20.91%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 12,540 (+518)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,642  

• ICU এ িাকা হরাগী - 1597 (+45)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 831 (+39)  

• হমাে বডসচাজন - 245,667 (+1,020)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 160  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 49,785 

 

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



 

 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস ো দেথর্ক্ থর্দ্ধিি মিুৃযর হডো সংগ্র  ক্থর ো 

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

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 62,458  

 

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  হে হক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া বযদ্ধিরা অন্তভুনি আথের্।  

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 34,514,106  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 74,058  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 644,206  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 89.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 81.0%  

• 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 সম্পূে ন 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্- 

78.8%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 70.4%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 85.5%  

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

72.6%   

  

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

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 8 

জার্ুোবর 2022  

রবিিার, 9 

জার্ুোবর, 2022  

হসামিার, 10 

জার্ুোবর, 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 িোপী  366.82  379.43  381.66  

  

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

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
েবর্িার, 8 

জার্ুোবর 

2022  

রবিিার, 9 

জার্ুোবর, 

2022  

হসামিার, 

10 

জার্ুোবর, 

2022  

Capital 

Region  19.55%  19.53%  19.48%  

Central 

New York  22.25%  21.97%  22.01%  

Finger 

Lakes  19.94%  19.94%  19.94%  

Long 

Island  25.95%  25.58%  25.14%  

Mid-

Hudson  22.83%  22.59%  21.96%  

Mohawk 

Valley  17.52%  17.64%  17.53%  

New York 

City  21.15%  20.63%  20.15%  

North 

Country  16.58%  17.26%  17.62%  

Southern 

Tier  15.57%  15.44%  15.29%  

Western 

New York  22.56%  22.36%  22.71%  

হেে 

িোপী  21.71%  21.30%  20.91%  

  

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

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  



 

 

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 8 

জার্ুোবর 

2022  

রবিিার, 9 

জার্ুোবর, 

2022  

হসামিার, 

10 

জার্ুোবর, 

2022  

Bronx  24.77%  24.00%  22.96%  

Kings  19.76%  19.24%  18.64%  

New York  16.58%  16.25%  16.20%  

Queens  23.89%  23.41%  22.99%  

Richmond  22.93%  22.44%  21.74%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 48,686 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পদ্ধজটেভ 

 থয়থেল, োর েথল হমাে সংখযা ো াঁড়াল 4,240,039। এক্টে হভৌগথলক্ থবশে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  48,065  510  

Allegany  7,455  56  

Broome  37,726  282  

Cattaraugus  12,456  46  

Cayuga  13,057  111  

Chautauqua  19,562  133  

Chemung  17,111  138  

Chenango  7,477  28  

Clinton  11,771  116  

Columbia  7,953  26  

Cortland  8,262  42  

Delaware  6,264  43  

Dutchess  54,355  509  

Erie  174,624  1,931  

Essex  4,312  35  

Franklin  7,203  42  

Fulton  9,993  77  

Genesee  11,410  107  

Greene  6,986  40  

Hamilton  719  8  

Herkimer  11,280  60  

Jefferson  15,223  191  



 

 

Lewis  5,224  36  

Livingston  9,463  69  

Madison  10,299  122  

Monroe  129,691  931  

Montgomery  9,550  99  

Nassau  357,439  3,407  

Niagara  40,148  562  

NYC  1,973,921  27,908  

Oneida  44,063  304  

Onondaga  85,964  989  

Ontario  15,964  141  

Orange  91,305  933  

Orleans  7,159  49  

Oswego  19,791  265  

Otsego  7,636  71  

Putnam  20,439  171  

Rensselaer  25,022  315  

Rockland  79,971  852  

Saratoga  36,834  359  

Schenectady  26,574  262  

Schoharie  3,871  33  

Schuyler  2,731  26  

Seneca  4,473  35  

St. Lawrence  16,554  122  

Steuben  15,949  76  

Suffolk  379,874  3,129  

Sullivan  15,073  165  

Tioga  8,603  52  

Tompkins  13,502  70  

Ulster  25,719  193  

Warren  10,729  87  

Washington  9,548  87  

Wayne  13,782  125  

Westchester  220,258  2,029  

Wyoming  6,993  66  

Yates  2,659  15  

  



 

 

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

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

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা প্রক্াশ 

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  
382  290  76%  92  24%  

Central 

New York  
300  226  75%  74  25%  

Finger 

Lakes  
689  433  63%  256  37%  

Long 

Island  
2,245  1,416  63%  829  37%  

Mid-

Hudson  
1,385  877  63%  508  37%  

Mohawk 

Valley  
154  104  68%  50  32%  

New York 

City  
6,443  3,268  51%  3,175  49%  

North 

Country  
101  74  73%  27  27%  

Southern 

Tier  
219  128  58%  91  42%  

Western 

New York  
622  422  68%  200  32%  

হেে 

িোপী  
12,540  7,238  58%  5,302  42%  

  

  



 

 

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমথের আওিায় িাক্া ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। 

ভযাথরথয়ন্ট ট্রযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর থভদ্ধজে ক্রুর্ঃ (হক্াথভড-19 

ভযাথরথয়ন্ট হডো | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)।  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 160 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মিুৃযর 

সংখযাথক্ 49,785 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি 

হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany  1  

Allegany  1  

Bronx  12  

Cattaraugus  1  

Chautauqua  1  

Dutchess  1  

Erie  7  

Greene  1  

Herkimer  1  

Kings  30  

Lewis  1  

Manhattan  8  

Monroe  4  

Nassau  13  

Niagara  3  

Oneida  2  

Onondaga  3  

Ontario  2  

Orange  7  

Putnam  1  

Queens  25  

Rensselaer  1  

Richmond  5  

Rockland  3  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  13  

Ulster  1  

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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229971796160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ytON%2FoEciBZb6wjRYwhPGvnREUTmt%2BReqDgHSuOluv4%3D&reserved=0
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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229971796160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ytON%2FoEciBZb6wjRYwhPGvnREUTmt%2BReqDgHSuOluv4%3D&reserved=0


 

 

Washington  1  

Wayne  2  

Westchester  7  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সক্ল গে টেক্াোর্ সাইেগুথল 12 বের ও িার হেথয় হবথশ বয়সী সক্ল 

হোগয থর্উ ইয়ক্নবাসীথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি টেক্া হেওয়ার জর্য হখালা 

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

আথে। হে সক্ল বযদ্ধি এক্টে হেে-পথরোথলি বযাপক্ টেক্াক্রে স্থাথর্ এক্টে 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথে থর্ধ নারে ক্রথি োর্ িারা Am I Eligible App (আথম হোগয 

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

অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথে থর্ধ নারে ক্রার জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা 

 াসপািাথলর সাথিও হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্ হেখাথর্ টেক্া পাওয়া োয়, অিবা িাথের 

ক্াোক্াথে স্থাথর্ টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট সংক্রান্ত িিয জার্থি vaccines.gov এ হেথি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োরা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ নারর্ ক্রথি 

োর্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হোগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথম নথস, হেগুথল 

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রে পথরোলর্া ক্রথে, িাথের সাথি হোগাথোগ ক্রথি উৎসাথ ি 

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

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

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

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

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বপিা-মািা এিং অবভভািকম্বের জর্ে আমাম্বের র্িযর্ ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্ র্িযর্ িিে, 

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

এিং অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা সংস্থ্ার্গুবলর জর্ে৷  

  

গিক্াল, 16,372 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 12,685 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  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  
947,437  705  862,813  626  

Central 

New York  
633,270  452  584,573  283  

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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229971806103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lZfPnaSkfPXkZg2nS25CD%2BcImbKVumTMFQ522QA7mfc%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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229971806103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lZfPnaSkfPXkZg2nS25CD%2BcImbKVumTMFQ522QA7mfc%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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229974115968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fdEtBCqOEw8Bt4pkjTo3AiW4nzDFfYeeFWAHKPkpirU%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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229974125920%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=n981T%2FVr9XNrg3OeyCLBMOZDuCeLWIWibNUXEyHeGD8%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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229974135872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2I%2BG5frrWz5e4c9jlLQy3tmYfGnwEhIDJJV%2B8Ihl%2BgE%3D&reserved=0


 

 

Finger 

Lakes  
844,985  695  779,627  548  

Long Island  2,111,680  3,815  1,861,909  2,222  

Mid-

Hudson  
1,652,139  2,455  1,439,603  1,978  

Mohawk 

Valley  
318,889  233  294,903  161  

New York 

City  
7,740,884  6,571  6,762,781  5,773  

North 

Country  
296,377  245  267,363  194  

Southern 

Tier  
430,112  310  392,535  271  

Western 

New York  
932,670  891  850,882  629  

হেে বযাপী  15,908,443  16,372  14,096,989  12,685  

  

িুোর/িাড়বি েে  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  গি 24 ঘণ্টাে ধ্ম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে  

Capital Region  388,171  4,575  24,160  

Central New York  246,411  2,787  17,077  

Finger Lakes  394,175  4,208  26,996  

Long Island  755,677  10,060  57,689  

Mid-Hudson  610,248  8,628  44,632  

Mohawk Valley  133,980  990  8,254  

New York City  1,886,268  16,761  137,468  

North Country  114,780  1,232  7,776  

Southern Tier  180,605  1,649  12,729  

Western New York  432,697  4,015  24,902  

হেে বযাপী  5,143,012  54,905  361,683  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

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

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

সংক্রান্ত  ালর্াগাে হেখাথর্ার জর্য টেক্াক্রথের িিয ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  

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%7C3bf3e31f470749715b7a08d9d5314b65%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637775229974135872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UaYnjm8vTUmuugazu%2B%2FEYqWh%2FmLRjfEwBT%2B1OkGOgB4%3D&reserved=0
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