
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/18/2022 গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরম্বের্ 

 

গি সপ্তা  হিম্বক র্িুর্  াসপািাম্বল ভবিনর 7-বেম্বর্র গড় 13.6% কম্বেম্বে  

 

গি 7 বেম্বর্র িুলর্াে র্িুর্ হকম্বসর 7-বেম্বর্র গড় 38.9% কম্বেম্বে  

 

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 168 জম্বর্র েৃিুে  ম্বেম্বে  

 

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।   

 

"আমরা খুব শীঘ্রই এই শীিক্ালীর্ বৃদ্ধি হশষ ক্রথি পারথবা বথল আশা ক্থর, যাথি আমরা এসব 

আমাথের থপেথর্ হেথল 2023 সাথলর জর্য আমাথের ভথবষযথির বাথজথের সংক্থের উথেথশয 

র্জর থেথি পাথর এবং ম ামারীর পরবিী ভথবষযথির উপর আমাথের র্জর হক্ন্দ্রীভূি ক্রথি 

পাথর," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "সংখযাগুথল যখর্ সঠিক্ থেথক্ এথগাথি িাক্থে, আমাথের 

শীিক্ালীর্ বৃদ্ধির থবরুথি সিক্ন িাক্া উথচৎ ঠেক্া এবং বুোর হর্ওয়ার মাধ্যথম, মাস্ক বযব ার 

ক্রার মাধ্যথম, এবং অসসু্থ হবাধ্ ক্রথল বাথড়থি হিথক্, যাথি আমরা আমাথের সিীি ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের থর্রাপে রাখথি পাথর। "আমরা হয ক্থিার পথরশ্রম ক্থরথে িা হযর্ পূব নাবস্থায় 

থেথর র্া যায়।"  

 

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধ্রা  থলা:   

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 178,771   

·     হোে ইবিিাচক - 22,312   

·     ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 12.48%   

·     7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাাংে - 15.04%   

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 11,928 (+177)   

·     র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1.160   

·     ICU-হি িাকা হরাগী - 1.569 (-33)   

·     ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 890 (-10)   

·     হোে োড়া হপম্বেম্বের্ - 256,630 (882)   



 

 

·     HERDS-এর োধ্েম্বে স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ েৃিুে - 

168   

·     HERDS-এর োধ্েম্বে স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হোে েৃিুে - 

51,013 

 

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic 

Response Data System) এক্ঠে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্দ্ধিি 

মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের 

পথরচয নার হেথসথলঠেগুথল জাথর্।    

·     CDC-এর োধ্েম্বে বরম্বপােন করা ও সাংকবলি হোে েৃিুে - 63,553   

 

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

শিনাধ্ীর্ হডি সাঠেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের 

হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া 

বযদ্ধিরা অন্তভুনি আথের্।  

·     হোে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 35,084,862   

·     গি 24 ঘণ্টাে হোে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 51,258   

·     গি 7 বেম্বর্ হোে প্রোর্ করা টেকার হডাজ - 570,756   

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসী যারা অন্তি একটে টেকার হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 90.3%   

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 81.3%   

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার অন্তি 

একটে হডাজ বর্ম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 83.7%   

·     সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা অন্তি একটে টেকার হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 79.4%   

·     সেস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 

70.9%   

·    সেস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

বর্ম্বেম্বের্ (CDC) - 86.1%   

·    সেস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 73.0%   

    

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

    

অঞ্চল 

েবর্িার, 15 

জার্ুোবর, 2022 

  

রবিিার, 16 

জার্ুোবর, 2022 

  

হসােিার, 17 

জার্ুোবর, 2022   



 

 

Capital 

Region 

214.06   201.60   194.92   

Central New 

York 

234.42   225.61   216.62   

Finger Lakes 181.09   174.55   165.98   

Long Island 246.23   227.38   207.64   

Mid-

Hudson 

252.59   234.09   221.01   

Mohawk 

Valley 

182.39   180.77   177.53   

New York 

City 

333.21   301.87   272.92   

North 

Country 

181.23   172.19   166.87   

Southern 

Tier 

189.81   188.37   183.38   

Western 

New York 

213.99   209.44   198.07   

হেে িোপী 271.02  250.57  231.29  

    

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্র পরীোর ইথিবাচক্ েলােথলর শিাংথশর  ার যা গি থির্ থেথর্ 

থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

    

অঞ্চল   

েবর্িার, 

15 

জার্ুোবর, 

2022   

রবিিার, 

16 

জার্ুোবর, 

2022   

হসােিার, 17 

জার্ুোবর, 

2022   

Capital Region   17.59%   17.10%   17.10%   

Central New 

York   20.57%   20.09%   19.77%   

Finger Lakes   18.53%   18.21%   17.83%   

Long Island   19.29%   18.47%   17.60%   

Mid-Hudson   16.31%   15.49%   15.16%   

Mohawk Valley   16.89%   16.71%   16.72%   

New York City   15.05%   14.28%   13.48%   

North Country   17.25%   16.77%   16.51%   

Southern Tier   14.49%   14.24%   14.13%   

Western New 21.46%   20.92%   20.28%   



 

 

York   

হেে িোপী   16.37%   15.68%   15.04%   

 

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিঠে থর্উ ইয়ক্ন থসঠে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর পদ্ধজঠেভ 

েলােথলর গড় শিাংশ থর্থচ হেওয়া  থয়থে:  

 

িম্বরা   

েবর্িার, 

15 

জার্ুোবর, 

2022   

রবিিার, 16 

জার্ুোবর, 

2022   

হসােিার, 17 

জার্ুোবর, 

2022   

Bronx   16.11%   15.23%   14.44%   

Kings   13.95%   13.30%   12.48%   

New York   12.44%   11.81%   11.21%   

Queens   17.63%   16.65%   15.76%   

Richmond   15.18%   14.44%   13.72%   

   

গিক্াল, 22,312 থর্উ ইয়ক্নবাসী থর্উ ইয়ক্ন হেথে হক্াথভড-19 এর জর্য ইথিবাচক্ েল লাভ 

ক্থরথের্, যার েথল হমাে সংখযা  থয়থে 4,556,428। এক্ঠে হভৌগথলক্ থবথেষণ থর্ম্নরূপ:    

 

কাউবি   

হোে 

পজজটেভ   

র্িুর্ 

পজজটেভ   

Albany   52,146   323   

Allegany   7,788   30   

Broome   39,972   134   

Cattaraugus   13,260   108   

Cayuga   13,958   66   

Chautauqua   20,771   143   

Chemung   18,738   85   

Chenango   7,956   51   

Clinton   13,116   106   

Columbia   8,734   53   

Cortland   8,998   44   

Delaware   6,667   38   

Dutchess   58,418   285   

Erie   188,389   1,129   

Essex   4,631   13   

Franklin   7,676   28   

Fulton   10,725   58   



 

 

Genesee   12,277   44   

Greene   7,588   30   

Hamilton   746   2   

Herkimer   12,081   72   

Jefferson   16,619   124   

Lewis   5,516   20   

Livingston   10,206   42   

Madison   11,011   62   

Monroe   138,074   441   

Montgomery   10,251   64   

Nassau   377,485   1,187   

Niagara   43,189   218   

NYC   2,134,375   10,888   

Oneida   46,781   228   

Onondaga   93,776   700   

Ontario   17,197   108   

Orange   98,247   516   

Orleans   7,709   30   

Oswego   21,389   169   

Otsego   8,349   73   

Putnam   21,827   80   

Rensselaer   27,231   198   

Rockland   86,360   665   

Saratoga   39,920   258   

Schenectady   28,840   206   

Schoharie   4,237   39   

Schuyler   2,969   3   

Seneca   4,912   29   

St. Lawrence   17,596   101   

Steuben   17,086   55   

Suffolk   401,099   1,426   

Sullivan   16,511   165   

Tioga   9,237   34   

Tompkins   14,864   94   

Ulster   27,812   194   

Warren   11,669   57   

Washington   10,386   53   

Wayne   14,851   81   



 

 

Westchester   233,867   821   

Wyoming   7,476   28   

Yates   2,869   13   

 

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধ্য হক্াথভড-19 এর পরীোয় পদ্ধজঠেভ  ওয়া 

হরাগীথের মথধ্য ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জঠেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথর 

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

ক্থর: 

 

অঞ্চল  

িিনোম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সাংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন 

হরাগীর 

েিাাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সেম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

হযসি হরাগী 

ভবিনর 

সেম্বে 

ভবিনর 

কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাাংে  

Capital 

Region  
420  300  71%  120  29%  

Central 

New 

York  

354  266  75%  88  25%  

Finger 

Lakes  
741  429  58%  312  42%  

Long 

Island  
2,039  1,211  59%  828  41%  

Mid-

Hudson  
1,268  819  65%  449  35%  

Mohawk 

Valley  
161  109  68%  52  32%  

New York 

City  
5,937  3,113  52%  2,824  48%  

North 

Country  
111  54  49%  57  51%  

Southern 

Tier  
213  125  59%  88  41%  

Western 684  436  64%  248  36%  



 

 

New 

York  

হেে 

িোপী  
11,928  6,862  58%  5,066  42%  

 

 

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমথণর আওিায় িাক্া ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্থর। 

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

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

 

গিক্াল, COVID-19 এর ক্ারথণ 168 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মৃিুয  থয়থে, যার েথল হমাে সংখযা 

ো াঁথড়থয়থে 50,836 এ। বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া 

 থয়থে:    

 

কাউবি   র্িুর্ েৃিুে     

Albany                                       2     

Bronx                                      14     

Cattaraugus                                       2     

Chautauqua                                       2     

Columbia                                       1     

Cortland                                       1     

Dutchess                                       2     

Erie                                       8     

Fulton                                       1     

Genesee                                       1     

Kings                                      30     

Lewis                                       1     

Madison                                       2     

Monroe                                       7     

Nassau                                       6     

New York                                      16     

Niagara                                       2     

Onondaga                                       3     

Ontario                                       1     

Orange                                       6     

Putnam                                       1     

Queens                                      19     

Richmond                                       5     

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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B4hCnQNdvlKn3KPd4Q1f5k96pLubNs2JCJF3W7YAdb0%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B4hCnQNdvlKn3KPd4Q1f5k96pLubNs2JCJF3W7YAdb0%3D&reserved=0


 

 

Rockland                                       4     

Schoharie                                       1     

Seneca                                       1     

Suffolk                                      17     

Ulster                                       2     

Washington                                       1     

Wayne                                       2     

Westchester                                       7     

   

 

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ ঠেক্াোর্ 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 ঠেক্া গ্র থণর 

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 গণ ঠেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্ঠে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

হলাক্জর্ থর্থজথের স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োম নাথস, থচথক্ৎসক্ বা  াসপািাথল ক্ল ক্রথি পাথরর্ 

অযাপথয়ন্টথমন্ট থশথডউল ক্রার জর্য হযখাথর্ ভযাক্থসর্ উপলভয আথে বা থভদ্ধজে 

ক্রুর্ vaccines.gov যাথি থর্ক্েবিী ভযাক্থসর্ সংক্রান্ত অযাপথয়ন্টথমথন্টর বযাপাথর িিয 

পাওয়া যায়।    

 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য ঠেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ্ নারর্ ক্রথি 

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

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

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য ঠেক্াক্রণ 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 খুাঁথজ হপথি 1-800-232-

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

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

অর্ুথমাথেি র্য়।    

   

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিাোিা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িুর্ িিে, প্রােেই 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সাংস্থ্াম্বর্র জর্ে তিবর আোম্বের ওম্বেিসাইে হেখু্র্৷    

   

গিক্াল 10,326 জর্ থর্ই ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম ঠেক্ার হডাজ হপথয়থের্ এবং 9,842 জর্ 

িাথের ঠেক্ার থসথরজ সমূ্পণ ন ক্থরথের্। ঠেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর থবশে িিয থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হেখাথর্া  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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zrl8xK4oFI3uVzAVRemZKjMpS2w%2FHTanXbvjVnNr5MU%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zrl8xK4oFI3uVzAVRemZKjMpS2w%2FHTanXbvjVnNr5MU%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zrl8xK4oFI3uVzAVRemZKjMpS2w%2FHTanXbvjVnNr5MU%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qLppK7aSq9HomupFYzncuG1HfnR42NFcknuTT%2FIlrNY%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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=40GYIABCx4JUOKbyME7uSneb19k%2BA2STN6Ym%2BevpG0I%3D&reserved=0


 

 

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী আঞ্চবলক 

টেকাগ্র ম্বের ডাো    

   

টেকার কেপম্বক্ষ একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ এের্ 

িেজি 

টেকার বসবরজগুবল 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ এের্ 

িেজি 

অঞ্চল   

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে 

গি 24 

ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে 

গি 24 

ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে 

Capital Region  952,033  402  866,157  404  

Central New York  636,224  207  586,570  270  

Finger Lakes  849,629  272  782,912  301  

Long Island  2,129,721  2,670  1,874,338  1,848  

Mid-Hudson  1,665,632  1,770  1,449,027  1,567  

Mohawk Valley  320,325  129  295,991  134  

New York City  7,806,586  4,156  6,820,223  4,554  

North Country  297,915  129  268,351  138  

Southern Tier  432,693  249  394,163  190  

Western New York  938,716  378  855,739  436  

হেে বযাপী  16,029,474  10,362  14,193,471  9,842  

     

   

   

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে   

গি 24 

ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে 

  

গি 7 বেম্বর্ িৃজে 

     

Capital Region   408,254   1,480   20,083      

Central New York   261,427   1,633   15,016      

Finger Lakes   415,541   1,740   21,366      

Long Island   811,444   7,536   55,767      

Mid-Hudson   650,961   4,210   40,713      

Mohawk Valley   141,071   681   7,091      

New York City   2,011,099   8,730   124,831      

North Country   122,347   683   7,567      

Southern Tier   190,955   858   10,350      

Western New York   454,539   1,531   21,842      

হেে বযাপী   5,467,638   29,082   324,626         



 

 

 

 

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর  মাধ্যথম COVID-19 ঠেক্া থবিরণ সম্পথক্ন থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। ঠেক্া হক্ন্দ্রগুথলথক্ 24 ঘণ্টার মথধ্য হক্াথভড-19 ঠেক্া 

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

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

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

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

উপথরর থরথলজঠেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুি আথে।    

 

### 

 
আথরা সংবাে পাওয়া যাথব এখাথর্ www.governor.ny.gov-এ 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এদ্ধক্সথক্উঠেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

 

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%7C55971c7ed3d94965b42a08d9dabead64%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781334760035670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hNCgdOY45p2t1VeE3FTT76%2FKB5YiYhKeB2p2pRWefxs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N23%2Bllln4xznQuQ9knI0lh591knAfiYiib7Gv6QG%2FoY%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEEF428A78650FE7C852587CE005D977B00000000000000000000000000000000&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cbf02bd77332d42bfed4508d9daa50767%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637781224745852526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=37xyJggaDckTc1rAz2upcoxPnn1WcCOr%2FNcXnAaaRPY%3D&reserved=0

