
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গিকাল হেেিোপী ইবিিাচকিার  ার ওবিক্রর্ ভোবরম্বেন্ট েশু্চিন্তার কারণ ব সাম্বি 

সর্াক্ত করার পর হিম্বক প্রিিিাম্বরর িি 2% এর কি - 23 অম্বটাির হিম্বক সি নবর্ম্ন  

  

 াসপািাম্বল ভবিনর সংখ্ো 2,750 এর বর্ম্বচ বর্ম্বি হগম্বে - যা 27 র্ম্বভের হিম্বক সি নবর্ম্ন  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বণ হেে জুম্বড় 39 জম্বর্র িৃিয ে  ম্বেম্বে  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"যখর্ আমরা  াসপািাথল ভথিন এবং হক্থসর সংখযা হ্রাস হেখথি পাচ্ছি, আথম থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের ধর্যবাে জার্াথি চাই যারা থর্থজথের থর্রাপে রাখথি িাথের োথয়ত্ব পালর্ 

ক্রথে," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "যখর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা ম ামারী হিথক্ উত্তরণ ক্রথে, আথম 

সবাইথক্ আমাথের  াথি িাক্া সরঞ্জাম বযব াথরর গুরুত্ব মথর্ ক্থরথয় থেথি চাই এবং টেক্া 

হর্ওয়া এবং বুোর হর্ওয়ার ক্িা মথর্ ক্থরথয় থেথি চাই যাথি আমরা বসথের প্রথবথের মুথখ 

আমাথের অসাধারণ অগ্রগথি ধথর রাখা থর্চ্ছিি ক্রথি পাথর।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 177,826  

• হিাে পশ্চজটেভ - 3,050  

• েিকরা পশ্চজটেভ - 1.72%  

• 7-বেম্বর্র গড় েিকরা পশ্চজটেভ - 2.36%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,745 (-131)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 325  

• ICU-হি হরাগী - 460 (-30)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 258 (-30)  

• হিাে বডসচাম্বজনর সংখ্ো – 283,238 (+405)  

• HERDS-এর িাধ্েম্বি স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ িৃিয ে - 39  



• HERDS-এর িাধ্েম্বি স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হিাে িৃিয ে - 54,412  

  

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

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

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

• CDC-এর িাধ্েম্বি বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হিাে িৃিয ে - 68,628  

  

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হয হক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছিরা অেভুনি আথের্।  

• হিাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 36,699,053  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হিাে হডাজ - 29,087  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হিাে হডাজ - 262,473  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 91.5%   

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

হপম্বেম্বের্ - 82.7%   

• 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 সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 85.3%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 81.0%  

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

(CDC) - 70.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

80.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 72.8%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার কিপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 88.5%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 75.1%  

  

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

  

অঞ্চল   

িুধ্িার, 16 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 17 

হফব্রুোবর, 2022  

শুক্রিার, 18 

হফব্রুোবর, 

2022  



Capital 

Region  24.48  22.99  23.33  

Central 

New York  33.93  33.34  30.76  

Finger 

Lakes  19.42  18.45  17.30  

Long 

Island  14.96  14.25  13.28  

Mid-

Hudson  15.02  15.36  15.02  

Mohawk 

Valley  28.55  27.20  25.99  

New York 

City  13.28  14.39  13.70  

North 

Country  43.92  40.51  37.34  

Southern 

Tier  33.85  31.91  30.40  

Western 

New York  19.44  19.26  18.10  

হেে 

িোপী  17.69  17.75  16.89  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর েিাংথের  ার যা গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  
িুধ্িার, 16 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

17 

হফব্রুোবর, 

2022  

শুক্রিার, 

18 

হফব্রুোবর, 

2022  

Capital 

Region  4.42%  4.22%  4.26%  

Central 

New 

York  6.15%  6.37%  5.88%  

Finger 

Lakes  4.51%  4.25%  3.97%  



Long 

Island  2.81%  2.66%  2.50%  

Mid-

Hudson  2.69%  2.71%  2.61%  

Mohawk 

Valley  4.59%  4.75%  4.66%  

New 

York City  1.41%  1.52%  1.43%  

North 

Country  7.50%  7.53%  7.12%  

Southern 

Tier  4.11%  3.78%  3.63%  

Western 

New 

York  5.10%  4.98%  4.66%  

হেে 

িোপী  2.50%  2.50%  2.36%  

  

  

থর্উইয়ক্ন থসটের প্রথিটে বথরাথি গি 7 থেথর্ পচ্ছজটেভ েলােথলর েিাংথের গড়  ার যা গি 

থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা  থয়থে িা  ল:  

  

িম্বরা  
িুধ্িার, 16 

হফব্রুোবর, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 

17 

হফব্রুোবর, 

2022  

শুক্রিার, 

18 

হফব্রুোবর, 

2022  

Bronx  1.16%  1.37%  1.35%  

Kings  1.38%  1.40%  1.30%  

New York  1.38%  1.72%  1.61%  

Queens  1.58%  1.53%  1.42%  

Richmond  1.89%  1.77%  1.70%  

  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,050 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় ইথিবাচক্ েলােল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথের সংখযাথক্ 4,884,161 জথর্ থর্থয় এথসথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেেণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবন্ট  র্িযর্ পশ্চজটেভ  

Albany  74  



Allegany  14  

Broome  58  

Cattaraugus  10  

Cayuga  20  

Chautauqua  28  

Chemung  27  

Chenango  12  

Clinton  32  

Columbia  12  

Cortland  8  

Delaware  7  

Dutchess  39  

Erie  140  

Essex  9  

Franklin  22  

Fulton  9  

Genesee  12  

Greene  2  

Hamilton  2  

Herkimer  23  

Jefferson  31  

Lewis  8  

Livingston  12  

Madison  24  

Monroe  102  

Montgomery  24  

Nassau  165  

Niagara  27  

NYC  964  

Oneida  49  

Onondaga  120  

Ontario  24  

Orange  70  

Orleans  3  

Oswego  53  

Otsego  19  

Putnam  23  

Rensselaer  95  



Rockland  41  

Saratoga  58  

Schenectady  39  

Schoharie  9  

Schuyler  3  

Seneca  5  

St. Lawrence  50  

Steuben  31  

Suffolk  143  

Sullivan  21  

Tioga  11  

Tompkins  25  

Ulster  41  

Warren  16  

Washington  11  

Wayne  17  

Westchester  140  

Wyoming  9  

Yates  7  

  

  

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

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

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

ক্থর:  

  

  

অঞ্চল  

িিনিাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সিম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সিম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  



Capital 

Region  157  90  57.3%  67  42.7%  

Central 

New 

York  117  76  65.0%  41  35.0%  

Finger 

Lakes  348  159  45.7%  189  54.3%  

Long 

Island  429  203  47.3%  226  52.7%  

Mid-

Hudson  229  97  42.4%  132  57.6%  

Mohawk 

Valley  59  41  69.5%  18  30.5%  

New 

York City  1,025  423  41.3%  602  58.7%  

North 

Country  70  34  48.6%  36  51.4%  

Southern 

Tier  100  53  53.0%  47  47.0%  

Western 

New 

York  211  110  52.1%  101  47.9%  

হেে 

িোপী  2,745  1,286  46.8%  1,459  53.2%  

  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

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

সংক্রাে ডাো | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷   

  

গিক্াল হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 39 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর মিুৃয  থয়থে, হমাে মিুৃযর সংখযা 

54,412-এ ো াঁথড়থয়থে। বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখাথর্া 

 থয়থে:  

  

  

িসিাম্বসর কাউবন্ট অর্ুযােী র্িযর্ িৃিয ে  

কাউবন্ট  র্িযর্ িৃিয ে  

Allegany  1  

Bronx  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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6susZdVp3osKGnslbsNV4Z4SnzA%2FMROW2zCHJd%2BN78E%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6susZdVp3osKGnslbsNV4Z4SnzA%2FMROW2zCHJd%2BN78E%3D&reserved=0


Chautauqua  1  

Erie  2  

Fulton  1  

Kings  7  

Lewis  1  

Monroe  2  

Nassau  2  

New York  3  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Rockland  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  3  

Westchester  2  

  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথে বয়সী হযাগয থর্উ 

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

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

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

আবেযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযচ্ছি হেে-

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

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

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

বযবস্থা আথে হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খুাঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থেশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের সোথর্র থেশুথরাগ থবথেেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

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

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

ক্রা  থি। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, এ হযথি পাথরর্, িাথের চ্ছজপ হক্াড 

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

0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্চ্ছিি ক্রুর্ হয প্রোর্ক্ারী োইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া 

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1NLjX%2F2CaxtT3yzgRPH5z%2FZWosBwUmczCn75obfUM70%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1NLjX%2F2CaxtT3yzgRPH5z%2FZWosBwUmczCn75obfUM70%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528020575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1NLjX%2F2CaxtT3yzgRPH5z%2FZWosBwUmczCn75obfUM70%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Tw6isw6e1T8XEqmWcgmnc3iajKFtN%2BFWzBEvyoZ9CF8%3D&reserved=0


বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিািািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, িহুল 

শ্চজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জর্ে আিাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্রু্৷  

  

গিক্াল, 4,352 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের প্রিম টেক্ার হডাজ হপথয়থের্, এবং 5,329 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথত্তথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বণর ডাো        

  

টেকার কিপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এির্ িেশ্চক্ত  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এির্ িেশ্চক্ত  

অঞ্চল  

ক্রিিধ্ নিার্  

হিাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃশ্চে  

ক্রিিধ্ নিার্  

হিাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃশ্চে  

Capital Region  963,731  338  880,989  411  

Central New York  644,857  226  595,702  274  

Finger Lakes  861,977  325  798,267  575  

Long Island  2,176,395  1,280  1,929,126  1,612  

Mid-Hudson  1,699,385  1,005  1,487,039  1,119  

Mohawk Valley  324,403  101  301,333  153  

New York City  7,972,629  198  7,040,319  64  

North Country  303,073  219  274,035  249  

Southern Tier  438,700  279  401,280  301  

Western New York  952,115  381  873,417  571  

হেে বযাপী  16,337,265  4,352  14,581,507  5,329  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রিিধ্ নিার্  

হিাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃশ্চে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃশ্চে    

Capital Region  451,237  1,398  6,689    

Central New York  300,792  1,290  5,673    

Finger Lakes  470,937  1,971  9,077    

Long Island  1,084,914  5,323  28,949    

Mid-Hudson  828,930  3,964  20,589    

Mohawk Valley  160,242  599  3,089    

New York City  2,743,561  921  72,106    

North Country  141,210  624  2,921    

Southern Tier  214,276  1,022  3,614    

Western New York  511,838  2,060  9,885    

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%7C740cd5235fb4484cc8f308d9f3e3ec6a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637808982528177233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BZ6PVhpRfBrVaIqGoFWoeg7DDuihW51MZu5YAbKqih8%3D&reserved=0


হেে বযাপী  6,907,937  19,172  162,592    

  

  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্রযাক্ার ডযােথবাডন (Vaccine Tracker Dashboard) পাওয়া যাথি, যার মাধযথম 

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 

মথধয সক্ল হক্াথভড-19 টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাধযিামূলক্ ক্থরথে; হেথের 

টেক্াক্রণ প্রথচষ্টার সব হচথয়  ালর্াগােকৃ্ি হমটট্রক্স প্রথিেথলি ক্রথি ডযােথবাথডন টেক্াোথর্র 

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

হডোগুথল হেডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো যার মথধয হক্থন্দ্রর প্রোসথর্ক্ হডাজ এবং 

অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অেভুনি। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুি আথে।  

  

###  
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