
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/22/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

 একোর্া বিিীে বেম্বর্র জর্ে হেেিোপী পজজটেভ ফলাফল পাওোর  ার 10% এর কম  

  

প্রবি 100k-হি হকস সংখ্ো (7-বেম্বর্র গড়) সি অঞ্চম্বল কমম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে িোপী 179 জম্বর্র মৃিয ে  ম্বেম্বে  

  

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

থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"এক্োর্া থিিীয় থেথর্র জর্য আমাথের পজজটেভ ফলাফল পাওয়ার  ার 10% এর থর্থচ রথয়থে৷ 

এো অসাধারণ অগ্রগথি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "হেথ িু আমরা আক্রাথের সংখ্যা ক্মার 

প্রবণিা হেখ্থি পাজি, আসুর্ আমরা সটিক্ ক্াজটে ক্রা অবযা ি রাথখ্৷ আপর্ার  াি ধুথয় 

থর্র্, ইথিামথধয র্া থর্থয় িাক্থল আপর্ার টেক্া থর্র্, বুোর হডাজ থর্র্, এবং মাস্ক পরুর্। আমরা 

শীঘ্রই হেথের অর্যার্য অংথশ এই থর্ম্নগামী প্রবণিা হেখ্থি পাথবা।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

  

· যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 299,580  

· হমাে পজজটেভ - 27,643  

· পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 9.23%  

· 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 11.36%  

·  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 10,477 (-539)  

· র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,264  

· ICU-হি হরাগী - 1,504 (-44)  

· ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 884 (+4)  

· হমাে বডসচাজন - 262,654 (1,581)  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 179  

· HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 51,716  

 



 

 

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response 

Data System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস ো দেথর্ক্ থর্জিি মিুৃযর হডো 

সংগ্র  ক্থর ো হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচে নার 

হফথসথলটেগুথল জাথর্।  

· CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মিৃয ে - 64,120  

 

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

শিনাধীর্ হডি সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের 

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

বযজিরা অেভুনি আথের্।  

· হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 35,409,903  

· গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 80,188  

· গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 496,685  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ হপম্বেম্বের্ - 90.6%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 81.6%  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

· 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 84.1%  

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

79.7%  

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 71.3%  

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 86.8%  

· সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সম্পূে ন হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

73.5%  

  

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

  

অঞ্চল  

িুধ্িার, 19 

জার্ুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 20 

জার্ুোবর, 2022  

শুক্রিার, 21 

জার্ুোবর 2022  

Capital 

Region  169.65  154.52  144.12  

Central 

New York  199.16  193.19  178.55  

Finger 

Lakes  137.47  126.46  119.99  



 

 

Long Island  160.48  145.64  125.54  

Mid-

Hudson  177.31  156.06  136.89  

Mohawk 

Valley  159.14  151.72  147.74  

New York 

City  208.39  192.80  176.42  

North 

Country  152.41  151.15  145.49  

Southern 

Tier  149.05  140.52  135.70  

Western 

New York  168.22  146.56  137.87  

হেে িোপী  183.67  168.51  153.73  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পজজটেভ ফলাফথলর শিাংথশর  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

অঞ্চল  
িুধ্িার, 19 

জার্ুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

20 জার্ুোবর, 

2022  

শুক্রিার, 

21 

জার্ুোবর 

2022  

Capital 

Region  16.23%  15.04%  14.06%  

Central 

New York  19.32%  18.62%  17.72%  

Finger 

Lakes  17.15%  16.03%  15.44%  

Long 

Island  15.51%  14.41%  13.19%  

Mid-

Hudson  13.26%  12.43%  11.70%  

Mohawk 

Valley  15.00%  14.32%  13.30%  

New York 

City  11.52%  10.49%  9.60%  

North 

Country  16.29%  16.72%  16.46%  

Southern 

Tier  12.93%  12.64%  11.87%  



 

 

Western 

New York  18.95%  17.65%  16.90%  

হেে বযাপী  13.30%  12.27%  11.36%  

  

থর্উইয়ক্ন থসটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পজজটেভ ফলাফথলর শিাংথশর গড়  ার ো গি 

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

  

িম্বরা  
িুধ্িার, 19 

জার্ুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

20 জার্ুোবর, 

2022  

শুক্রিার, 

21 

জার্ুোবর 

2022  

Bronx  12.35%  10.92%  9.63%  

Kings  10.73%  9.81%  9.07%  

New York  9.56%  8.82%  8.34%  

Queens  13.56%  12.39%  11.32%  

Richmond  12.14%  11.39%  10.41%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 27,643 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী COVID-19 পরীোয় পজজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথের সংখ্যাথক্ 4,666,373 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেেণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  53,772  417  

Allegany  8,006  65  

Broome  41,057  310  

Cattaraugus  13,794  108  

Cayuga  14,399  96  

Chautauqua  21,516  171  

Chemung  19,320  183  

Chenango  8,241  85  

Clinton  13,733  163  

Columbia  9,028  57  

Cortland  9,331  71  

Delaware  6,887  44  

Dutchess  59,798  334  

Erie  193,127  1,177  

Essex  4,821  64  



 

 

Franklin  7,985  69  

Fulton  11,101  111  

Genesee  12,691  102  

Greene  7,849  56  

Hamilton  769  3  

Herkimer  12,434  81  

Jefferson  17,446  210  

Lewis  5,658  39  

Livingston  10,566  99  

Madison  11,445  134  

Monroe  141,338  888  

Montgomery  10,595  109  

Nassau  384,123  1,303  

Niagara  44,279  303  

NYC  2,184,847  13,422  

Oneida  48,327  392  

Onondaga  97,726  1,006  

Ontario  17,784  147  

Orange  100,607  499  

Orleans  7,963  67  

Oswego  22,169  206  

Otsego  8,671  88  

Putnam  22,308  100  

Rensselaer  28,200  244  

Rockland  87,911  359  

Saratoga  41,310  331  

Schenectady  29,930  253  

Schoharie  4,435  42  

Schuyler  3,078  15  

Seneca  5,138  60  

St. Lawrence  18,163  150  

Steuben  17,621  164  

Suffolk  407,837  1,420  

Sullivan  17,033  132  

Tioga  9,541  82  

Tompkins  15,408  93  

Ulster  28,662  195  

Warren  12,071  129  



 

 

Washington  10,757  108  

Wayne  15,431  165  

Westchester  237,634  827  

Wyoming  7,717  66  

Yates  2,985  29  

      

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পজজটেভ  ওয়া 

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

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখ্যা 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  410  286  69.8%  124  30.2%  

Central 

New 

York  304  222  73.0%  82  27.0%  

Finger 

Lakes  747  403  53.9%  344  46.1%  

Long 

Island  1,754  1,015  57.9%  739  42.1%  

Mid-

Hudson  1,089  665  61.1%  424  38.9%  

Mohawk 

Valley  159  105  66.0%  54  34.0%  

New 

York City  5,060  2,601  51.4%  2,459  48.6%  

North 

Country  104  52  50.0%  52  50.0%  



 

 

Southern 

Tier  221  127  57.5%  94  42.5%  

Western 

New 

York  629  386  61.4%  243  38.6%  

হেে 

িোপী  10,477  5,862  56.0%  4,615  44.0%  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমথণর আওিায় িাক্া ভাইরাথসর 95% এর হবথশর প্রথিথর্থধত্ব 

ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট ট্রযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্গু্র  ক্থর থভজজে ক্রুর্ঃ (হক্াথভড-19 

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

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 179 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মিুৃযর 

সংখ্যাথক্ 51,716 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি 

হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবির িাবসন্দা অর্যুােী মৃিয ে  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany  1  

Bronx  16  

Cattaraugus  1  

Chemung  1  

Cortland  4  

Delaware  1  

Dutchess  2  

Erie  10  

Fulton  2  

Genesee  1  

Herkimer  1  

Jefferson  2  

Kings  25  

Monroe  6  

Montgomery  1  

Nassau  9  

New York  18  

Niagara  3  

Oneida  3  

Onondaga  5  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BieSGoADcgaDK22MWX363zYgmTBiWPx5I%2Bm77vsSvAc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BieSGoADcgaDK22MWX363zYgmTBiWPx5I%2Bm77vsSvAc%3D&reserved=0


 

 

Ontario  1  

Orange  1  

Oswego  1  

Otsego  1  

Putnam  1  

Queens  29  

Rensselaer  1  

Richmond  2  

Rockland  1  

Saratoga  2  

Schenectady  1  

Steuben  1  

Suffolk  10  

Sullivan  2  

Washington  1  

Wayne  1  

Westchester  10  

Wyoming  1  

  

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

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

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

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

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া োথব। হেসব বযজি হেে-

পথরচাথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হোগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথমথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথম নথস, ডািার বা  াসপািাথল হেখ্াথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখ্াথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খ্ুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্।  

  

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

চার্ িাথের সোথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলগিভাথব হোগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা ফাথম নথস, হেগুথল 

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

ক্রা  থি। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খ্ুুঁথজ থর্থি থপিামািা ও 

অথভভাবক্রা vaccines.gov,ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্, িাথের জজপ হক্াড থলথখ্ 438829 র্ম্বথর 

হেক্সে ক্রথি পাথরর্ অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রথি পাথরর্। থর্জিি ক্রুর্ হে 

প্রোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হেথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর 

জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখ্থর্া অর্ুথমাথেি র্য়।  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457391860%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jUQ8QaSZRDvTZ5S07nChAqIrUxkh7JYT5bkkJzP5%2Bjc%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p9OvPZG6S4Ol%2FOj4wUwj4zYuST0BxKthbH7xg6g53bU%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p9OvPZG6S4Ol%2FOj4wUwj4zYuST0BxKthbH7xg6g53bU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457401814%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eWDKEwSCGsf%2FWENBM0wIVkD%2BNdlH9Ntcr263KobcrPU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457411785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qHObIRrctzqeUNGxWCwMTYV3oWg%2B9oxX77%2FFqFlqSbE%3D&reserved=0


 

 

  

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, িহুল 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্রু্৷  

  

গিক্াল, 16,061 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 30,428 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

  

যাম্বের অন্তি একটে ভোকবসর্ 

হেওো  ম্বেম্বে  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

Capital 

Region  
954,755  829  869,120  674  

Central New 

York  
637,886  448  588,066  319  

Finger Lakes  852,133  668  785,411  525  

Long Island  2,140,622  2,712  1,883,593  2,105  

Mid-Hudson  1,672,786  1,685  1,455,797  1,274  

Mohawk 

Valley  
321,261  228  296,884  189  

New York 

City  
7,843,367  7,994  6,870,570  24,212  

North 

Country  
298,766  182  269,136  178  

Southern Tier  434,052  393  395,460  211  

Western New 

York  
941,727  922  858,972  741  

হেে বযাপী  16,097,355  16,061  14,273,009  30,428  

  

িুোর/িাড়বি েে            

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর িৃজে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে        

Capital Region  417,761  3,031  15,191        

Central New York  270,695  2,532  13,664        

Finger Lakes  427,675  3,367  17,650        

Long Island  843,834  8,464  50,192        

Mid-Hudson  673,760  5,694  33,557        

Mohawk Valley  145,102  1,132  6,187        

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C225338a4fe19425937b208d9ddd11b45%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637784712457411785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fr%2FHE3NeHUidJ6vDzL%2BXS4QdN8BCEfAOA6Wsy4OzIWg%3D&reserved=0


 

 

New York City  2,076,179  15,608  107,284        

North Country  126,658  889  5,783        

Southern Tier  196,348  1,561  8,550        

Western New York  465,681  3,492  17,420        

হেে বযাপী  5,643,693  45,770  275,478        

              

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার ডযাশথবাথডনর উপলব্ধ, োর মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ 

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York 

State Department of Health) টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথলর িারা 24 ঘণ্টার মথধয সক্ল হক্াথভড-19 

টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাধযিামূলক্ ক্থরথে; হেথের টেক্াক্রণ প্রথচষ্টার সব হচথয় 

 ালর্াগােকৃ্ি হমটট্রক্স প্রথিফথলি ক্রথি ডযাশথবাথডন টেক্াোথর্র িিয প্রথিথের্ আপথডে ক্রা 

 য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল হফডাথরল হডোর হিথক্ 

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুি আথে।  

 

###  
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