
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/12/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

রাজ্েিোপী ইবিিাচকিার  ার  ল 2.5%  

  

হকাবভড-19 সংক্রান্ত  াসপািাম্বল ভবিন 4,000 এর বর্ম্বচ হর্ম্বে এম্বসম্বে - যা 19 বডম্বসের 

হিম্বক সি নবর্ম্ন  

  

11 জ্ার্ুোবরর েীর্ ন অিস্থার্ (12,671) হিম্বক  াসপািাম্বল হরাগী ভবিনর সংখ্ো 69% 

কম্বেম্বে  

  

গি সপ্তা  জ্ুম্বড়  াসপািাম্বল ভবিনর সংখ্ো প্রাে 30% হ্রাস হপম্বেম্বে, এিং হকম্বসর 

সংখ্ো সি অঞ্চম্বল কেম্বি িাকম্বে  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে িোপী 60 জ্ম্বর্র েৃিয ে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"জার্ুয়াথরথি ওথিক্রথর্র শীর্ ন অবস্থা হিথক্ সংখ্যা ক্থিথয় আর্ার জর্য আিাথের অবযা ি 

অগ্রগথির জর্য থর্উ ইয়ক্নবাসীথের গথব নি হবাধ ক্রা উথিি, থক্ন্তু এখ্র্ আিাথের লাগাি থিলা 

ক্রার সিয় র্য়," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "টেক্াটে পাাঁি বের বা িার হবথশ বয়সী সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের জর্য থর্রাপে, ক্ার্ নক্র এবং ডাক্তারথের দ্বারা সুপাথরশকৃ্ি। থপিািািা এবং 

অথভভাবক্গণ, আপর্ার থশশুথক্ টেক্া হেওয়ার থবর্থয় অর্ুগ্র  ক্থর আপর্ার থশশুর থশশুথরাগ 

থবথশর্জ্ঞ বা স্বাস্থযথসবা প্রোর্ক্ারীর সাথি ক্িা বলুর্ র্থে ইথিিথধযই িা র্া ক্থর িাথক্র্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধরা  থলা:  

• বরম্বপােন করা হেম্বের ফলাফল - 169,476  

• হোে পজজ্টেভ - 4,232  

• ইবিিাচম্বকর েিাংে - 2.50%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবিিাচম্বকর েিাংে - 3.37%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 3,883 (-266)  



• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 432  

• ICU-হি হরাগী - 635 (-33)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 369 (-32)  

• হোে োড়া হপম্বেম্বের্ - 280,374 (+587)  

• HERDS-এর োধ্েম্বে স্বাস্থেম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ েৃিয ে - 60  

• HERDS-এর োধ্েম্বে স্বাস্থেম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার দ্বারা বরম্বপােন করা হোে েৃিয ে - 

54,073  

  

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

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস র্া দেথর্ক্ থর্শ্চিি িিুৃযর হডো সংগ্র  ক্থর র্া হক্বল 

 াসপািাল, র্াথস নং হ াি এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরির্ নার হেথসথলটেগুথল জাথর্।  

  

• CDC-এর োধ্েম্বে বরম্বপােন করা ও সংকবলি হোে েিৃয ে - 67,779  

  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 শিনাধীর্ হডি 

সাটেনথেথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াি, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  স্পিস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হর্ হক্াথর্া স্থাথর্ িারা র্াওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।  

  

• হোে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ্ - 36,436,580  

• গি 24 ঘন্টাে হোে যিগুবল টেকার হডাজ্ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে - 47,847  

• গি 7 বেম্বর্ হোে যিগুবল টেকার হডাজ্ প্রম্বোগ করা  ম্বেম্বে - 294,688  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ্ হপম্বেম্বের্ - 91.3%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার বসবরজ্ 

সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 82.5%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একো হডাজ্ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 85.1%  

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 80.6%  

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ্ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 70.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ - 80.7%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার বসবরজ্ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ - 72.6%  

• অন্তি একটে টেকার হডাজ্ সমূ্পে ন করা সি বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে (CDC) - 

88.2%  

• সেস্ত বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার বসবরজ্ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

74.8%  



  

প্রথি 100  াজার িার্ুথর্র িথধয প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপঃ  

  

অঞ্চল  

িুধ্িার, 9 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 10 

হফব্রুোবর, 2022  

শুক্রিার, 11 

হফব্রুোবর, 

2022  

Capital 

Region  43.40  39.69  37.43  

Central 

New York  51.80  48.36  44.64  

Finger 

Lakes  31.51  28.22  26.54  

Long Island  25.36  23.98  21.75  

Mid-

Hudson  27.10  25.27  22.70  

Mohawk 

Valley  46.16  44.01  41.62  

New York 

City  26.69  24.78  22.73  

North 

Country  58.41  54.59  53.74  

Southern 

Tier  45.63  42.18  40.39  

Western 

New York  31.48  29.12  26.52  

হেে 

িোপী  30.88  28.68  26.48  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ েলােথলর শিাংথশর  ার র্া গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

িুধ্িার, 9 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 10 

হফব্রুোবর, 

2022  

শুক্রিার, 11 

হফব্রুোবর, 

2022  

Capital 

Region  7.64%  6.93%  6.64%  

Central 

New York  8.73%  7.83%  7.76%  



Finger 

Lakes  6.69%  6.15%  5.75%  

Long 

Island  4.25%  4.09%  3.79%  

Mid-

Hudson  3.52%  3.26%  3.01%  

Mohawk 

Valley  7.19%  6.56%  6.32%  

New York 

City  2.57%  2.35%  2.21%  

North 

Country  9.18%  8.58%  8.35%  

Southern 

Tier  5.35%  5.13%  4.80%  

Western 

New York  7.18%  6.79%  6.30%  

হেে 

িোপী  3.88%  3.57%  3.37%  

  

থর্উইয়ক্ন থসটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পশ্চজটেভ েলােথলর শিাংথশর গড়  ার র্া গি 

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

  

িম্বরা  

িুধ্িার, 9 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 10 

হফব্রুোবর, 2022  

শুক্রিার, 11 

হফব্রুোবর, 

2022  

Bronx  2.28%  2.12%  1.91%  

Kings  2.27%  2.03%  1.90%  

New York  2.22%  1.98%  1.89%  

Queens  3.56%  3.32%  3.15%  

Richmond  2.82%  2.61%  2.48%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,232 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পশ্চজটেভ  থয়থেল, 

র্ার েথল হিাে সংখ্যা ো াঁথড়থয়থে 4,861,055। এক্টে হভৌগথলক্ থবথের্ণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবন্ট  হোে পজজ্টেভ  র্িযর্ পজজ্টেভ  

Albany  57,236  70  

Allegany  8,611  18  

Broome  43,514  72  



Cattaraugus  14,914  29  

Cayuga  15,368  23  

Chautauqua  23,005  19  

Chemung  20,658  37  

Chenango  8,949  28  

Clinton  15,758  81  

Columbia  9,700  15  

Cortland  10,118  29  

Delaware  7,439  13  

Dutchess  62,659  45  

Erie  203,777  217  

Essex  5,312  22  

Franklin  8,780  24  

Fulton  12,066  26  

Genesee  13,410  17  

Greene  8,323  8  

Hamilton  818  6  

Herkimer  13,332  11  

Jefferson  19,231  42  

Lewis  6,019  8  

Livingston  11,308  12  

Madison  12,485  37  

Monroe  147,942  149  

Montgomery  11,486  26  

Nassau  395,873  250  

Niagara  46,740  48  

NYC  2,257,116  1,374  

Oneida  51,387  88  

Onondaga  105,247  199  

Ontario  19,129  40  

Orange  104,600  77  

Orleans  8,463  6  

Oswego  24,332  77  

Otsego  9,434  19  

Putnam  23,114  17  

Rensselaer  30,275  25  



Rockland  90,674  46  

Saratoga  44,396  71  

Schenectady  31,882  45  

Schoharie  4,825  4  

Schuyler  3,311  4  

Seneca  5,641  16  

St. Lawrence  19,912  64  

Steuben  19,125  27  

Suffolk  420,205  251  

Sullivan  17,975  16  

Tioga  10,323  12  

Tompkins  16,958  48  

Ulster  30,366  44  

Warren  13,010  25  

Washington  11,638  22  

Wayne  16,646  36  

Westchester  244,862  185  

Wyoming  8,145  9  

Yates  3,233  3  

  

থর্থির িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের িথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পশ্চজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের িথধয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথর 

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

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনোম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জ্টেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বড

র কারম্বে 

িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জ্টেলিা

র 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  212  142  67.0%  70  33.0%  



Central 

New York  119  85  71.4%  34  28.6%  

Finger 

Lakes  414  198  47.8%  216  52.2%  

Long 

Island  598  300  50.2%  298  49.8%  

Mid-

Hudson  366  164  44.8%  202  55.2%  

Mohawk 

Valley  104  69  66.3%  35  33.7%  

New York 

City  1,505  680  45.2%  825  54.8%  

North 

Country  94  46  48.9%  48  51.1%  

Southern 

Tier  122  63  51.6%  59  48.4%  

Western 

New York  349  184  52.7%  165  47.3%  

হেে 

িোপী  3,883  1,931  49.7%  1,952  50.3%  

  

ওথিক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনিাথর্ সংক্রিণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

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

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

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 60 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িারা হগথের্, র্া হিাে িৃিুযর সংখ্যাথক্ 

54,073-হি থর্থয় এথসথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথি হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া 

 থয়থে:  

  

কাউবন্ট  র্িযর্ েৃিয ে  

Albany  1  

Bronx  5  

Dutchess  1  

Erie  6  

Fulton  1  

Herkimer  1  

Kings  7  

Livingston  2  

Monroe  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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=95vlL1QTvMkSJopWWJ0ed1703i3lk9iYbPhmEE8Ejdg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=95vlL1QTvMkSJopWWJ0ed1703i3lk9iYbPhmEE8Ejdg%3D&reserved=0


Nassau  6  

New York  4  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Orange  1  

Otsego  1  

Queens  9  

Suffolk  7  

Ulster  1  

Washington  1  

Westchester  1  

Yates  1  

Grand Total  60  

    

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হিথয় হবথশ বয়সী হর্াগয থর্উ 

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

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

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

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আিাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া র্াথব। হর্সব বযশ্চক্ত হেে-

পথরিাথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি িার্ িারা আথি থক্ হর্াগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথিথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, োথি নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হর্খ্াথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখ্াথর্ হর্াগাথর্াগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথিথন্টর িিয খ্ুাঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হর্থি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা র্ারা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্ধ নারর্ ক্রথি 

িার্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশর্জ্ঞ, পাথরবাথরক্ থিথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হেডাথরলগিভাথব হর্াগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রািীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র বা োথি নথস, হর্গুথল 

এই বয়সী গ্রুথপর জর্য টেক্াক্রণ পথরিালর্া ক্রথে, িাথের সাথি হর্াগাথর্াগ ক্রথি উৎসাথ ি 

ক্রা  থে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খ্ুাঁথজ থর্থি থপিািািা ও অথভভাবক্রা vaccines.gov, 

ওথয়বসাইথে হর্থি পাথরর্, িাথের শ্চজপ হক্াড থলথখ্ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্ 

অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হোর্ ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হর্ প্রোর্ক্ারী োইজার-

বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হর্থ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-

19 টেক্া এখ্থর্া অর্ুথিাথেি র্য়।  

  

বিম্বের্ভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিাোিা ও অবভভািকম্বের জ্র্ে র্িযর্ িিে, িহুল 

জজ্জ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জ্র্ে আোম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্রু্৷  

  

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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7bgTnU%2BsbqZdn5oe%2FTraCl6D8Fpn78N5fZ%2Fx4DhSOIg%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrmH3gxudzf2XwHXL2Rsijh0REXEiLuU7tZd9GVqd1c%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%7Cf39b9e89553b4f468ecd08d9ee5248c7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637802859461445675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=lewP60DIvYkTTIdQeOkLYwNlHn5wvOKuvhxFZqcrD6c%3D&reserved=0


গিক্াল, 8,855 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিি হডাজ হপথয়থের্, এবং 11,650 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজ সম্পূণ ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এির্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথি হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থার্ অর্ুযােী আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বের ডাো  

  

টেকার কেপম্বে একটে হডাজ্ 

হপম্বেম্বের্ এের্ িেজি  

টেকার বসবরজ্গুবল সম্পূে ন 

কম্বরম্বের্ এের্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

Capital 

Region  
961,907  262  878,749  515  

Central New 

York  
643,540  246  594,163  323  

Finger Lakes  860,141  304  795,363  462  

Long Island  2,167,413  1,557  1,918,218  1,683  

Mid-Hudson  1,693,805  942  1,480,606  1,362  

Mohawk 

Valley  
323,790  129  300,420  199  

New York 

City  
7,954,025  4,801  7,011,069  6,290  

North 

Country  
302,000  134  272,817  136  

Southern Tier  437,758  193  400,024  263  

Western New 

York  
951,621  287  871,345  417  

হেে বযাপী  16,296,000  8,855  14,522,774  11,650  

  

        

িুোর/িাড়বি েে      

অঞ্চল  

ক্রেিধ্ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা ধ্ম্বর 

িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে  

Capital Region  444,548  1,232  6,712  

Central New York  295,119  1,148  5,980  

Finger Lakes  461,860  1,438  8,695  

Long Island  1,055,965  4,814  27,851  

Mid-Hudson  808,341  3,768  19,504  

Mohawk Valley  157,153  645  3,070  

New York City  2,671,455  11,768  72,816  

North Country  138,289  652  2,924  



Southern Tier  210,662  755  3,612  

Western New 

York  
501,953  1,057  8,464  

হেে বযাপী  6,745,345  27,277  159,628  

  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্রযাক্ার ডযাশথবাডন (Vaccine Tracker Dashboard) পাওয়া র্াথে, র্ার িাধযথি 

হক্াথভড-19 টেক্া থবিরণ সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে 

স্বাস্থয থবভাগ (New York State Department of Health) টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা 24 ঘণ্টার 

িথধয সক্ল হক্াথভড-19 টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাধযিািূলক্ ক্থরথে; হেথের 

টেক্াক্রণ প্রথিষ্টার সব হিথয়  ালর্াগােকৃ্ি হিটট্রক্স প্রথিেথলি ক্রথি ডযাশথবাথডন টেক্াোথর্র 

িিয প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর 

হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ সািার্য আলাো র্ার িথধয হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবং 

অর্যার্য সািার্য পাি নক্য অন্তভুনক্ত। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।  
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