
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

7-বেম্বর্র পজিটেভ হকম্বসর গড় সি অঞ্চম্বল হ্রাস পাম্বে  

  

গি সপ্তাম্ব  হেেিোপী হকাবভড-19 এর কারম্বে  াসপািাম্বল ভবিনর হ াে সংখ্ো 

কম্ব ম্বে  

  

হকাবভড-19 এর কারম্বে র্িুর্ কম্বর  াসপািাম্বল ভবিনর 7-বেম্বর্র গড় সংখ্ো গি সপ্তাম্ব  

10.7% কম্ব ম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে িুম্বড় 152 িম্বর্র  ৃিুে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আথি গথব নি হে থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আক্রাথের সংখ্যা ক্ি রাখ্থি এবং আিাথের অস ায় 

থিয়জর্থক্ সুরথেি রাখ্ার জর্য ক্াজ ক্রথে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "েথেও আিরা 

িথিশ্রুথিশীল িবণিা হেখ্থি পাচ্ছি, থক্ন্তু আিরা এখ্থর্া শীিক্ালীর্ সংক্রিণ বচৃ্ছির সম্পূণ ন 

পি পাথড় থেথয় পাথরথর্ এবং থবস্তার বন্ধ ক্রথি স ায়িা ক্রথব এির্  াথিয়ারগুথলার বযব ার 

অবযা ি রাখ্া গুরুত্বপূণ ন৷ আিাথের হসরা অস্ত্র  থলা টেক্া, িাই আপথর্ ইথিািথযয র্া থর্থয় 

িাথক্ল আজই আপর্ার টেক্া থর্র্ এবং আপর্ার থিিীয় হডাজ ও বুোর হর্য়ার থবষয়টেও 

থর্চ্ছিি ক্রুর্৷"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল যরা  থলা:  

·   যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল িার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 204,126  

·   হ াে পজিটেভ - 26,772  

·   পজিটেম্বভর েিকরা  ার - 13.12%  

·   7-বেম্বর্ পজিটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 15.68%  

·    াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 11,751 (+38)  

·   র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,196  

·   ICU-হি হরাগী - 1,602 (-11)  



 

 

·   ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 900 (-10)  

·   হ াে বডসচািন - 255,748 (+1,070)  

·   HERDS-এর  াধ্েম্ব  স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িুর্  ৃিুে - 152  

·   HERDS-এর  াধ্েম্ব  স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হ াে  ৃিুে - 

50,836  

 

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেি (Health Electronic 

Response Data System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস ো দেথর্ক্ থর্চ্ছিি 

িিুৃযর হডো সংগ্র  ক্থর ো হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াি এবং িাপ্তবয়স্কথের 

পথরেে নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

·   CDC-এর  াধ্েম্ব  বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হ াে  িুৃে - 62,891  

 

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

শিনাযীর্ হডি সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াি, িাপ্তবয়স্কথের 

হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য স্থার্গুথল স  হে হক্াথর্া স্থাথর্ িারা োওয়া 

বযচ্ছিরা অেভুনি আথের্।  

·   হ াে প্রম্বোগ করা টেকার হডাি - 35,033,604  

·   গি 24 ঘণ্টাে হ াে প্রম্বোগ করা টেকার হডাি - 42,512  

·   গি 7 বেম্বর্ হ াে প্রম্বোগ করা টেকার হডাি - 593,556  

·   18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাি হপম্বেম্বের্ - 90.2%  

·   18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাি হপম্বেম্বের্ - 81.3%  

·   18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাি হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

·   18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাি হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.7%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাি 

হপম্বেম্বের্ - 79.4%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাি হপম্বেম্বের্ - 70.9%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাি হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 86.1%  

·   সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাি হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 73.0%  

  

িথি 100  াজার িার্ুথষর িথযয িথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ  

  

অঞ্চল  শুক্রিার, 14 

িার্ুোবর, 2022  

েবর্িার,  

15 

িার্ুোবর,  

রবিিার,  

16 িার্ুোবর, 

2022  



 

 

2022  

Capital Region  222.79  214.06  201.60  

Central New 

York  
251.06  234.42  225.61  

Finger Lakes  187.04  181.09  174.55  

Long Island  285.50  246.23  227.38  

Mid-Hudson  269.54  252.59  234.09  

Mohawk 

Valley  
190.72  182.39  180.77  

New York City  357.18  333.21  301.87  

North Country  186.10  181.23  172.19  

Southern Tier  198.68  189.81  188.37  

Western New 

York  
224.04  213.99  209.44  

হেে িোপী  291.86  271.02  250.57  

  

িথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর শিাংথশর  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

শুক্রিার, 14 

িার্ুোবর, 

2022  

েবর্িার,  

15 

িার্ুোবর, 

2022  

রবিিার,  

16 

িার্ুোবর, 

2022  

Capital 

Region  
18.21%  17.59%  17.10%  

Central 

New York  
20.83%  20.57%  20.09%  

Finger 

Lakes  
18.60%  18.53%  18.21%  

Long Island  20.86%  19.29%  18.47%  

Mid-

Hudson  
17.47%  16.31%  15.49%  

Mohawk 

Valley  
17.62%  16.89%  16.71%  

New York 

City  
16.44%  15.05%  14.28%  

North 

Country  
17.08%  17.25%  16.77%  



 

 

Southern 

Tier  
14.98%  14.49%  14.24%  

Western 

New York  
21.88%  21.46%  20.92%  

হেে বযাপী  17.59%  16.37%  15.68%  

  

থর্উইয়ক্ন থসটের িথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর শিাংথশর গড়  ার ো গি 

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

  

িম্বরা  

শুক্রিার, 14 

িার্ুোবর, 

2022  

েবর্িার,  

15 

িার্ুোবর, 

2022  

রবিিার,  

16 

িার্ুোবর, 

2022  

Bronx  17.84%  16.11%  15.23%  

Kings  15.19%  13.95%  13.30%  

New York  13.42%  12.44%  11.81%  

Queens  19.20%  17.63%  16.65%  

Richmond  16.69%  15.18%  14.44%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 26,772 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী COVID-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ েলােল 

হপথয়থের্, ো হিাে আক্রাথের সংখ্যাথক্ 4,534,116 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  
হ াে 

পজিটেভ  

র্িুর্ 

পজিটেভ  

Albany  51,823  326  

Allegany  7,758  34  

Broome  39,838  199  

Cattaraugus  13,152  106  

Cayuga  13,892  72  

Chautauqua  20,628  134  

Chemung  18,653  122  

Chenango  7,905  35  

Clinton  13,010  127  

Columbia  8,681  43  

Cortland  8,954  86  

Delaware  6,629  33  

Dutchess  58,133  315  



 

 

Erie  187,260  1,347  

Essex  4,618  23  

Franklin  7,648  60  

Fulton  10,667  79  

Genesee  12,233  67  

Greene  7,558  36  

Hamilton  744  6  

Herkimer  12,009  62  

Jefferson  16,495  158  

Lewis  5,496  25  

Livingston  10,164  50  

Madison  10,949  72  

Monroe  137,633  713  

Montgomery  10,187  72  

Nassau  376,298  1,683  

Niagara  42,971  292  

NYC  2,123,487  13,811  

Oneida  46,553  248  

Onondaga  93,076  718  

Ontario  17,089  90  

Orange  97,731  486  

Orleans  7,679  20  

Oswego  21,220  154  

Otsego  8,276  42  

Putnam  21,747  134  

Rensselaer  27,033  178  

Rockland  85,695  523  

Saratoga  39,662  346  

Schenectady  28,634  166  

Schoharie  4,198  32  

Schuyler  2,966  27  

Seneca  4,883  38  

St. Lawrence  17,495  83  

Steuben  17,031  93  

Suffolk  399,673  1,624  

Sullivan  16,346  57  

Tioga  9,203  23  

Tompkins  14,770  75  



 

 

Ulster  27,618  140  

Warren  11,612  79  

Washington  10,333  76  

Wayne  14,770  107  

Westchester  233,046  978  

Wyoming  7,448  35  

Yates  2,856  12  

  

থর্থের িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের িথযয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পচ্ছজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের িথযয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রাে জটেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথর 

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

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিন াম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

িটেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

িটেলিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

স ম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ 

বেল র্া  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

স ম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  
411  299  73%  112  27%  

Central 

New 

York  

334  252  75%  82  25%  

Finger 

Lakes  
734  428  58%  306  42%  

Long 

Island  
2,021  1,227  61%  794  39%  

Mid-

Hudson  
1,268  802  63%  466  37%  

Mohawk 

Valley  
154  112  73%  42  27%  

New 

York City  
5,847  3,043  52%  2,804  48%  



 

 

North 

Country  
104  52  50%  52  50%  

Southern 

Tier  
208  127  61%  81  39%  

Western 

New 

York  

670  425  63%  245  37%  

হেে 

িোপী  
11,751  6,767  58%  4,984  42%  

  

  

ওথিক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনিাথর্ সংক্রিথণর আওিায় িাক্া ভাইরাথসর 95% এর িথিথর্থযত্ব ক্থর। 

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

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

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 152 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িারা হগথের্, ো হিাে িিুৃযর 

সংখ্যাথক্ 50,836 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে 

িিয থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী  ৃিুে  

কাউবি  র্িুর্  ৃিুে  

Albany  4  

Bronx  14  

Cayuga  1  

Chautauqua  1  

Chemung  2  

Chenango  1  

Cortland  1  

Dutchess  1  

Erie  8  

Fulton  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Kings  34  

Manhattan  11  

Monroe  3  

Montgomery  1  

Nassau  18  

Niagara  2  

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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qELBmlObRXuu6YioLC0bU6O6TNtRJ%2FsDMVyCrzl5VRo%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qELBmlObRXuu6YioLC0bU6O6TNtRJ%2FsDMVyCrzl5VRo%3D&reserved=0


 

 

Onondaga  1  

Orange  4  

Otsego  1  

Queens  21  

Rockland  1  

Suffolk  11  

Ulster  1  

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester  4  

  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হেথয় হবথশ বয়সী হোগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখ্ালা রথয়থে, হেখ্াথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথশ বয়সী 

বযচ্ছিথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থি  থয় টেক্া গ্র থণর 

সুথোগ রথয়থে। 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য হক্ার্ সাইেগুথলাথি অযাপথয়ন্টথিন্ট হর্য়া 

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আিাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া োথব। হেসব বযচ্ছি হেে-

পথরোথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি োর্ িারা 'আথি থক্ হোগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথিথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথি নথস, ডািার বা  াসপািাথল হেখ্াথর্ টেক্া 

উপলব্ধ আথে হসখ্াথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথিথন্টর িিয খ্ুুঁজথি vaccines.gov  এ হেথি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা োরা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্য নারর্ ক্রথি 

োর্ িাথের সোথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হোগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রািীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথি নথস, হেগুথল 

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

ক্রা  থি। বাবা-িা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি হেথি পাথরর্, িাথের চ্ছজপ হক্াড 

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

0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্চ্ছিি ক্রুর্ হে হিাভাইডার োইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হেথ িু এই বয়স েথলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখ্থর্া 

অর্ুথিাথেি র্য়।  

  

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিা ািা ও অবভভািকম্বের ির্ে র্িুর্ িিে, প্রােেই 

জিজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র ির্ে তিবর আ াম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্৷  

  

গিক্াল, 7,461 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিি হডাজ হপথয়থের্, এবং 7,801 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WZ%2Fd3rUSg6JaQbJoU9LNt9kmq057jzpO8rAP77bMH58%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vv88ISw%2FOHxjC7zsdA1CJ0ZeFaJvHxWQj8oZPobIFww%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Vv88ISw%2FOHxjC7zsdA1CJ0ZeFaJvHxWQj8oZPobIFww%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%7Ca17979c7d0c14ec4021208d9d9ed7527%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637780436189418256%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wpmykDs%2BNJ1HDyqQEmFvxZrwv1R%2FQcCDhXVdLj7%2Fi1M%3D&reserved=0


 

 

  

  

টেকার ক পম্বক্ষ একটে হডাি 

হপম্বেম্বের্ এ র্ িেজি  

টেকার বসবরিগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এ র্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্র িধ্ ন ার্  

হ াে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্র িধ্ ন ার্  

হ াে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

Capital 

Region  
951,631  329  865,753  262  

Central New 

York  
636,017  154  586,300  117  

Finger Lakes  849,357  351  782,611  160  

Long Island  2,127,051  302  1,872,490  683  

Mid-Hudson  1,663,862  337  1,447,460  456  

Mohawk 

Valley  
320,196  88  295,857  52  

New York 

City  
7,802,430  5,189  6,815,669  5,621  

North 

Country  
297,786  69  268,213  46  

Southern Tier  432,444  174  393,973  103  

Western New 

York  
938,338  468  855,303  301  

হেে বযাপী  16,019,112  7,461  14,183,629  7,801  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্র িধ্ ন ার্  

হ াে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে    

Capital 

Region  
406,774  1,525  23,178  

  

Central New 

York  
259,794  946  16,170  

  

Finger Lakes  413,801  1,623  23,834    

Long Island  803,908  3,702  58,291    

Mid-Hudson  646,751  2,011  45,131    

Mohawk 

Valley  
140,390  569  7,400  

  

New York 

City  
2,002,369  11,864  132,862  

  

North 

Country  
121,664  411  8,116  

  



 

 

Southern Tier  190,097  592  11,141    

Western New 

York  
453,008  1,840  24,326  

  

হেে বযাপী  5,438,556  25,083  350,449    

          

  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর িাযযথি হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ সম্পথক্ন থর্উ 

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

সংক্রাে সিস্ত থরথপােন থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগথক্ জার্াথি  থব; হেথের টেক্াক্রণ 

সংক্রাে  ালর্াগাে হেখ্াথর্ার জর্য টেক্াক্রথণর িিয ডযাশথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। 

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

সািার্য আলাো োর িথযয হক্থন্দ্রর িশাসথর্ক্ হডাজ এবং অর্যার্য সািার্য পাি নক্য অেভুনি। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুি আথে।  

 

###  
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