
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/13/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গি 24 ঘণ্টাে 101,194টে টেকার হডাজ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে  

   

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 195 জম্বর্র মৃিয ে  ম্বেম্বে  

   

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"যথেও র্িুর্ সংক্রমথের  ার এক্টে আশাবযঞ্জক্ থেথক্ আগাথে, অথর্ক্ হবথশ থর্উ ইয়ক্নবাসী 

অসুস্থ  থে,  াসপািাথল ভথিন  থে অিবা েুুঃখজর্ক্ভাথব প্রাে  ারাথে -- আমাথের অবশযই 

এই ভাইরাথসর থবরুথে আমাথের লড়াইথয় সিক্ন িাক্থি  থব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। 

"শীিক্ালীর্ সংক্রমে বদৃ্ধে হেক্াথি আমরা হয অগ্রগথি ক্থরথে িা আমরা  ারাথি থেথি পাথর 

র্া। চলুর্ সংক্রমে হেক্াথি আমাথের  াথি িাক্া সরঞ্জাম বযব ার ক্থর এবং আমাথের 

ভাথলাবাসার মার্ুষথের থর্রাপে এবং সুস্থ রাথখুঃ টেক্া, বুোর, মাস্ক এবং  াি হ ায়া এবং অসুস্থ 

হবা  ক্রথল বাসায় িাক্ার মি হসরা অর্ুশীলর্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল  রা  থলা:   

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 356,699  

• হমাে পজজটেভ - 60,374  

• েিকরা পজজটেভ - 16.93%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পজজটেভ - 19.42%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 12,452 (-219)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,848  

• ICU এ িাকা হরাগী - 1615 (+22)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 845 (+15)  

• হমাে বডসচাজন - 249,248 (+1,894)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 195  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 50,154 

 

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



 

 

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

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

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 62,849  

 

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

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 - 34,712,435  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 101,194  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 629,690  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 90.0%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 81.1%  

• 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) - 83.5%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

79.0%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 70.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ -

(CDC) - 85.7%  

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

72.7%    

  

প্রথি 100  াজার মার্ুথষর মথ য প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপুঃ  

  

অঞ্চল  
হসামিার, 10 

জার্ুোবর, 2022  

মঙ্গলিার, 11 

জার্ুোবর, 2022  

িুধ্িার, 12 

জার্ুোবর, 2022  

Capital 

Region  252.44  246.12  242.23  

Central New 

York  288.27  280.62  279.87  

Finger Lakes  211.27  209.46  203.39  

Long Island  394.70  372.58  345.17  

Mid-Hudson  349.94  332.27  318.01  

Mohawk 

Valley  212.06  209.62  206.18  



 

 

New York 

City  482.20  462.65  437.76  

North 

Country  190.16  193.84  191.97  

Southern Tier  204.01  210.55  214.93  

Western New 

York  250.77  254.98  248.70  

হেে িোপী  378.30  364.35  346.93  

  

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

 থয়থে িা  ল:   

  

অঞ্চল  

হসামিার, 

10 

জার্ুোবর, 

2022  

মঙ্গলিার, 

11 

জার্ুোবর, 

2022  

িুধ্িার, 12 

জার্ুোবর, 

2022  

Capital 

Region  19.48%  19.30%  18.88%  

Central 

New York  22.01%  21.51%  21.87%  

Finger 

Lakes  19.94%  19.72%  19.15%  

Long 

Island  25.14%  24.33%  23.29%  

Mid-

Hudson  21.96%  21.09%  20.08%  

Mohawk 

Valley  17.53%  17.63%  17.39%  

New York 

City  20.15%  19.38%  18.45%  

North 

Country  17.62%  17.49%  17.28%  

Southern 

Tier  15.29%  14.94%  15.33%  

Western 

New York  22.71%  22.77%  22.70%  

হেে 

িোপী  20.91%  20.22%  19.42%  



 

 

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

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:   

   

NYC এর 

িম্বরা  

হসামিার, 

10 

জার্ুোবর, 

2022  

মঙ্গলিার, 

11 

জার্ুোবর, 

2022  

িুধ্িার, 12 

জার্ুোবর, 

2022  

Bronx  22.96%  21.81%  20.34%  

Kings  18.64%  17.80%  17.05%  

New York  16.20%  15.73%  15.03%  

Queens  22.99%  22.34%  21.39%  

Richmond  21.74%  20.56%  19.15%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 60,374 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী COVID-19 পরীোয় পদ্ধজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 4,359,183 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  49,387  747  

Allegany  7,563  61  

Broome  38,583  493  

Cattaraugus  12,732  119  

Cayuga  13,354  136  

Chautauqua  19,947  186  

Chemung  17,786  381  

Chenango  7,625  91  

Clinton  12,130  221  

Columbia  8,281  125  

Cortland  8,490  117  

Delaware  6,402  78  

Dutchess  55,713  704  

Erie  179,275  1,943  

Essex  4,438  68  

Franklin  7,379  94  

Fulton  10,216  104  

Genesee  11,698  166  

Greene  7,277  143  

Hamilton  729  5  



 

 

Herkimer  11,603  154  

Jefferson  15,671  238  

Lewis  5,333  54  

Livingston  9,722  128  

Madison  10,528  116  

Monroe  132,654  1,445  

Montgomery  9,785  114  

Nassau  365,524  4,098  

Niagara  41,190  515  

NYC  2,036,634  31,530  

Oneida  44,995  511  

Onondaga  88,707  1,400  

Ontario  16,385  210  

Orange  94,101  1,614  

Orleans  7,372  110  

Oswego  20,288  286  

Otsego  7,919  107  

Putnam  20,931  260  

Rensselaer  25,800  442  

Rockland  82,015  1,024  

Saratoga  37,866  561  

Schenectady  27,282  411  

Schoharie  3,992  66  

Schuyler  2,818  31  

Seneca  4,629  81  

St. Lawrence  16,872  148  

Steuben  16,418  295  

Suffolk  388,229  4,413  

Sullivan  15,636  281  

Tioga  8,862  135  

Tompkins  14,013  292  

Ulster  26,406  313  

Warren  11,065  182  

Washington  9,828  151  

Wayne  14,116  197  

Westchester  225,086  2,354  

Wyoming  7,168  87  

Yates  2,735  38  



 

 

  

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

হরাগীথের মথ য 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  
400  299  75%  101  25%  

Central 

New York  
309  217  70%  92  30%  

Finger 

Lakes  
707  423  60%  284  40%  

Long 

Island  
2,177  1,341  62%  836  38%  

Mid-

Hudson  
1,369  874  64%  495  36%  

Mohawk 

Valley  
155  114  74%  41  26%  

New York 

City  
6,392  3,365  53%  3,027  47%  

North 

Country  
98  59  60%  39  40%  

Southern 

Tier  
210  107  51%  103  49%  

Western 

New York  
635  406  64%  229  36%  

হেে 

িোপী  
12,452  7,205  58%  5,247  42%  

  

  



 

 

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

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

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

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে 195 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, যা হমাে মিুৃযর 

সংখযাথক্ 50,154 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি 

হভথে হেখাথর্া  থয়থে:   

   

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany                                      2  

Bronx                                     18  

Broome                                      2  

Cattaraugus                                      1  

Chautauqua                                      1  

Chemung                                      1  

Chenango                                      1  

Clinton                                      1  

Columbia                                      1  

Erie                                      7  

Genesee                                      1  

Greene                                      1  

Kings                                     38  

Livingston                                      1  

Monroe                                      7  

Nassau                                     13  

New York                                     13  

Niagara                                      1  

Oneida                                      1  

Onondaga                                      5  

Ontario                                      1  

Orange                                      2  

Oswego                                      1  

Queens                                     37  

Rensselaer                                      2  

Richmond                                      2  

Rockland                                      3  

Saratoga                                      4  

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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2FDscuya1uDEnRM5pH3aXIPdKx82jqojJwfPBIuy9Ns%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R%2FDscuya1uDEnRM5pH3aXIPdKx82jqojJwfPBIuy9Ns%3D&reserved=0


 

 

St. Lawrence                                      2  

Suffolk                                     12  

Sullivan                                      1  

Ulster                                      2  

Warren                                      1  

Wayne                                      1  

Westchester                                      8  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গে টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখালা রথয়থে, হযখাথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথশ বয়সী 

বযদ্ধিথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থি  থয় টেক্া গ্র থের 

সুথযাগ রথয়থে। 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য হক্ার্ সাইেগুথলাথি অযাপথয়ন্টথমন্ট হর্য়া 

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযদ্ধি হেে-

পথরচাথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ 

(Am I Eligible App) or বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বথর হোর্ ক্থর িা ক্রথি পাথরর্। মার্ুষ 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হযখাথর্ টেক্া 

উপলব্ধ আথে হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খুুঁজথি vaccines.gov  এ হযথি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

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

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রে 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 খুুঁথজ হপথি 1-800-232-

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

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়স েথলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, প্রােেই 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে তিবর আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্৷  

  

গিক্াল, 23,392 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থেথলর্, এবং 17,669 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে 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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eyztNc94tFJTFl9Z10L7BOSiakJ9hKSQA4V7ZmotjgU%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eyztNc94tFJTFl9Z10L7BOSiakJ9hKSQA4V7ZmotjgU%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eyztNc94tFJTFl9Z10L7BOSiakJ9hKSQA4V7ZmotjgU%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUsS8DlSfIeSXAb%2BPa%2Bpif2o1haRoSukLhca3B8OhAc%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dUsS8DlSfIeSXAb%2BPa%2Bpif2o1haRoSukLhca3B8OhAc%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%7C7a4bcfc4d14140e1ad5b08d9d6c185bd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776948936243320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zNlh%2FIro%2FdN48OFK7Ck0oxyW3Ux8nNDYjmgXq%2BFD56I%3D&reserved=0


 

 

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

Capital 

Region  
949,128  754  864,167  572  

Central New 

York  
634,187  502  585,314  364  

Finger Lakes  849,124  3,316  783,218  2,861  

Long Island  2,118,748  3,578  1,866,736  2,286  

Mid-Hudson  1,657,539  2,887  1,443,239  1,716  

Mohawk 

Valley  
319,406  252  295,408  264  

New York 

City  
7,764,805  12,614  6,782,427  10,290  

North 

Country  
296,990  311  267,805  255  

Southern 

Tier  
428,661  -1,897  390,955  -1,913  

Western New 

York  
934,731  1,075  852,764  974  

হেে বযাপী  15,953,319  23,392  14,132,033  17,669  

  

িুোর/িাড়বি েে      

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে  

Capital Region  395,947  3,902  24,938  

Central New York  251,454  2,494  16,871  

Finger Lakes  402,293  4,528  26,392  

Long Island  773,628  9,146  56,218  

Mid-Hudson  625,304  7,990  45,012  

Mohawk Valley  136,238  1,129  7,918  

New York City  1,926,187  20,375  133,082  

North Country  117,562  1,358  8,050  

Southern Tier  183,883  1,534  12,016  

Western New York  440,525  3,690  24,652  

হেে বযাপী  5,253,021  56,146  355,149  

  

  

  



 

 

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর মা যথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। টেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথ য 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 যার মথ য হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।  

  

শিক্রা  ার আর্ুমাথর্ক্৷ এগুথলা 1/11/22 িাথরথখ ক্মীথের থর্থজথের-থরথপােনকৃ্ি িথিযর 

উপর থভথি ক্থর দিথর ক্রা  থয়থে।  র  থলা 1/11/22 িাথরথখ থরথপােনকৃ্ি সদ্ধক্রয় ক্মী এবং 

হসইসাথি উপথরর থর্দ্ধিয় থবভাগসমূথ র ক্মীথের সংখযা; উপথর উথিথখি থবভাগগুথলা োড়া 

অর্যার্য ক্ারথে ঘথে িাক্া ক্মী সংখযার হ্রাস-বদৃ্ধে এথি অন্তভুনি ক্রা  য়থর্৷  

 

###  
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https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

