
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/24/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

911 জর্  াসপািাম্বল ভবিন  ম্বেম্বের্ - োর্া সাি বেম্বর্র জর্ে 1,000 এর বর্ম্বে  

  

গি বির্ সপ্তাম্ব  সম্বি নাচ্চ দেবর্ক পরীক্ষার ফলাফল  

  

গিকাল হকাবভড-19 এর কারম্বে হেে জুম্বড় 5 জম্বর্র মৃিয ে  ম্বেম্বে  

  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্। হসইসাথি, গভর্ নর হ াক্ল আজ হ াষণা 

ক্থরথের্ হে থডথভশর্ অফ হ ামলযান্ড থসথক্উথরটে অযান্ড ইমাথজনন্সি সাথভনথসস-এর ক্থমশর্ার 

জযাথক্ হে আজ থসরাথক্উথস হসন্ট্রাল থর্উইয়থক্নর ফুড বযাাংথক্ 100,000 ওভার-েয-ক্াউন্টার 

হক্াথভড পরীোর থক্ে হডথলভাথরর জর্য সাইথে থেথলর্, ক্ারণ হেেজথুড় ফুড বযাাংক্গুথল এই 

সপ্তাথ  হেে হিথক্ হেে থক্ে পাথে। হডথলভাথর েথব এখাথর্ পাওয়া োথে৷ এসব প্রথেষ্টা পুথরা 

বসন্ত জথুড় থবথভন্ন সাংস্থা, প্রািথমক্ভাথব সু্কল এবাং প্রাপ্তবয়স্কথের হসবা প্রোর্ক্ারী 

ফযাথসথলটেগুথলথি 20 থমথলয়র্ ওভার-েয-ক্াউন্টার হেে থক্থের বযবস্থা ক্রার জর্য গভর্ নর 

হ াক্থলর পূথব ন হ াথষি পথরক্ল্পর্ার অাংশ। থর্উ ইয়ক্নবাসীথের থর্রাপথে রাখথি সা ােয ক্রার 

জর্য আগামী মাসগুথলথি লে লে হেে থক্ে থবিরথণর জর্য DHSES এবাং থর্উ ইয়ক্ন র্যাশর্াল 

গাডন এক্সাথি ক্াজ ক্রা অবযা ি রাখথব।  

  

"থর্উ ইয়ক্নবাসীরা বার বার হেথখথয় থেথয়থের্ হে িারা সঙ্কথের মুথখ অথবেল, এবাং COVID-19 

ম ামারীও এরথেথয় আলাো থক্েু থেল র্া," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "েথেও ক্থ ার পথরশ্রথমর 

মাধ্যথম বযাপক্ অগ্রগথি অন্সজনি  থয়থে, আমরা আমাথের সিক্নিা ক্থমথয় হফলথি পাথর র্া৷ 

এই ম ামারীর মধ্য থেথয় থর্রাপথে এথগথয় োওয়ার মূল োথবক্াট   থলা টেক্া ও বুোর, এবাং আথম 

সব থর্উ ইয়ক্নবাসীথক্ এসব  াথিয়াথরর সদ্ব্যব ার ক্রার জর্য উৎসাথ ি ক্থর োথি আমরা 

থর্থজথেরথক্ এবাং থপ্রয়জর্থেরথক্ থর্রাপে ও সুস্থ রাখথি পাথর।  

  

আজথক্র ডাো সাংথেথপ থর্থে িুথল ধ্রা  থলা:  

  

যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 162,273  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-03%2FSyracuse_COVID_Test_Distribution.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BU7Dlcteh9o1j%2BoNfyVL2tuQC0p%2BSDe2WfBna6%2BOQ%2BQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-more-20-million-covid-19-tests-be-deployed-across-state-through&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UiQ2pndENp%2BLbLIhJuohsyDBuX3%2F81K3TF4qebhNXXg%3D&reserved=0


 

 

হমাে পজজটেভ - 3,450  

পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 2.13%  

7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 2.02%  

 াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 911 (-22)  

র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 120  

ICU-হি হরাগী - 150 (-11)  

ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 68 (-2)  

হমাে বডসোজন - 289,824 (+150)  

HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 5  

HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 55,070  

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপি হডো থসথেম (Health Electronic Response Data System) 

এক্টে NYS DOH হডো উৎস ো দেথর্ক্ থর্ন্সিি মৃিুযর হডো সাংগ্র  ক্থর ো হক্বল  াসপািাল, 

র্াথস নাং হ াম এবাং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরেে নার হফথসথলটেগুথল জাথর্।  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 70,108  

NYS DOH ও NYC দ্ব্ারা CDC-এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সামথয়ক্ হডি 

সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নাং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হেথক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া বযন্সিরা অন্তভুনি আথের্।   

হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 37,362,271  

গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 14,129  

গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 92,009  

18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 92.0%  

18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 83.4%  

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) - 86.0%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 82.3%  

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

(CDC) - 72.4%  

সকল বর্উইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

81.4%  

সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 73.7%  

সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 89.4%  



 

 

সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূে ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 

76.0%  

  

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

  

অঞ্চল  
হসামিার, 21 

মােন, 2022  

মঙ্গলিার, 22 

মােন, 2022  

িুধ্িার, 23 

মােন, 2022  

Capital 

Region  
8.82  10.42  10.40  

Central New 

York  
27.78  35.22  36.68  

Finger Lakes  6.92  8.38  8.67  

Long Island  7.68  8.38  9.10  

Mid-Hudson  10.71  11.66  11.92  

Mohawk 

Valley  
10.42  13.16  13.48  

New York 

City  
9.56  10.60  11.80  

North 

Country  
16.74  17.42  17.22  

Southern 

Tier  
11.44  13.16  15.19  

Western 

New York  
7.60  8.25  8.61  

হেে িোপী  10.04  11.36  12.18  

  

প্রথি এলাক্ায় গি 7 থেথর্ পন্সজটেভ ফলাফথলর শিাাংথশর  ার ো গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা 

 থয়থে িা  ল:  

  

অঞ্চল  

হসামিার, 

21 মােন, 

2022  

মঙ্গলিার, 

22 মােন, 

2022  

িুধ্িার, 

23 মােন, 

2022  

Capital 

Region  
2.76%  2.98%  3.11%  

Central 

New York  
6.57%  7.50%  7.89%  

Finger 

Lakes  
2.30%  2.43%  2.47%  



 

 

Long 

Island  
1.91%  1.99%  2.08%  

Mid-

Hudson  
2.27%  2.33%  2.32%  

Mohawk 

Valley  
2.92%  3.30%  3.37%  

New York 

City  
1.24%  1.35%  1.44%  

North 

Country  
3.54%  3.62%  3.49%  

Southern 

Tier  
2.42%  2.49%  2.84%  

Western 

New York  
1.78%  1.86%  1.97%  

হেে বযাপী  1.78%  1.94%  2.02%  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর পন্সজটেভ 

ফলাফথলর গড় শিাাংশ থর্থে হেওয়া  থয়থে:  

  

িম্বরা  

হসামিার, 

21 মােন, 

2022  

মঙ্গলিার, 

22 মােন, 

2022  

িুধ্িার, 

23 মােন, 

2022  

Bronx  0.66%  0.70%  0.74%  

Brooklyn  1.16%  1.30%  1.37%  

Manhattan  1.87%  2.04%  2.12%  

Queens  1.04%  1.13%  1.19%  

Staten 

Island  
1.07%  1.16%  1.30%  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,450 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পন্সজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথন্তর সাংখযাথক্ 4,950,497 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

   

কাউবি  
হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  58,593  42  

Allegany  8,891  5  

Broome  44,870  41  



 

 

Cattaraugus  15,355  3  

Cayuga  15,984  33  

Chautauqua  23,483  8  

Chemung  21,189  16  

Chenango  9,237  2  

Clinton  16,602  28  

Columbia  9,992  0  

Cortland  10,481  28  

Delaware  7,643  9  

Dutchess  63,651  23  

Erie  207,427  99  

Essex  5,593  10  

Franklin  9,400  14  

Fulton  12,494  10  

Genesee  13,597  3  

Greene  8,558  5  

Hamilton  868  3  

Herkimer  13,689  14  

Jefferson  19,902  14  

Lewis  6,125  0  

Livingston  11,563  1  

Madison  12,936  17  

Monroe  150,525  103  

Montgomery  11,803  9  

Nassau  401,205  222  

Niagara  47,629  26  

NYC  2,291,669  1,576  

Oneida  52,777  47  

Onondaga  110,504  276  

Ontario  19,752  20  

Orange  106,049  46  

Orleans  8,566  2  

Oswego  25,618  55  

Otsego  9,803  11  

Putnam  23,473  9  

Rensselaer  31,155  10  



 

 

Rockland  91,830  43  

Saratoga  45,762  28  

Schenectady  32,683  22  

Schoharie  4,963  1  

Schuyler  3,423  2  

Seneca  5,860  7  

St. Lawrence  20,957  22  

Steuben  19,761  12  

Suffolk  424,819  128  

Sullivan  18,304  3  

Tioga  10,641  12  

Tompkins  18,125  103  

Ulster  31,444  32  

Warren  13,463  19  

Washington  11,997  3  

Wayne  17,084  14  

Westchester  249,121  151  

Wyoming  8,260  1  

Yates  3,349  7  

  

থর্থের িিয  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগীথের মথধ্য হক্াথভড-19 এর পরীোয় পন্সজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সাংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথিন 

 থয়থের্ এবাং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ ভথিন  থয়থের্ িাথের সাংখযা 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  59  40  67.80%  19  32.20%  



 

 

Central 

New 

York  56  29  51.80%  27  48.20%  

Finger 

Lakes  130  41  31.50%  89  68.50%  

Long 

Island  143  60  42.00%  83  58.00%  

Mid-

Hudson  77  35  45.50%  42  54.50%  

Mohawk 

Valley  28  12  42.90%  16  57.10%  

New 

York City  285  99  34.70%  186  65.30%  

North 

Country  35  17  48.60%  18  51.40%  

Southern 

Tier  43  19  44.20%  24  55.80%  

Western 

New 

York  55  27  49.10%  28  50.90%  

হেে 

িোপী  911  379  41.60%  532  58.40%  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সাংক্রমণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধ্ত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্াং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর থভন্সজে ক্রুর্ঃ (হক্াথভড-19 ভযাথরথয়ন্ট 

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

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ 5 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী মারা হগথের্, ো হমাে মৃিুযর সাংখযাথক্ 

55,070 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে িিয 

থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Cayuga  1  

Monroe  1  

Queens  3  

  

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

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখালা রথয়থে, হেখাথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথশ বয়সী 

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

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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tdF0bBdbgAFDIGQMKg0jEVZr%2BdcFkyal9jvPYoE%2Bh3o%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tdF0bBdbgAFDIGQMKg0jEVZr%2BdcFkyal9jvPYoE%2Bh3o%3D&reserved=0


 

 

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

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

পথরোথলি গণ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি োর্ িা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 হেখাথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখাথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্।  

  

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

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

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

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

ক্রা  থে। বাবা-মা এবাং অথভভাবক্রা vaccines.gov, ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্, িাথের ন্সজপ 

হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথলা খুুঁথজ হবর 

ক্রথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্ন্সিি ক্রুর্ হে হপ্রাভাইডার ফাইজার-

বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হেথ িু এই বয়স েথলর জর্য অর্য হক্াথভড-19 

টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে দিবর করা র্িযর্ 

িিে, প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখু্র্৷  

  

গিক্াল, 3,337 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিম হডাজ হপথয়থের্, এবাং 3,771 জর্ 

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

অর্ুসাথর র্ীথে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বের ডাো        

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

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  968,201  124  886,196  128  

Central New York  647,565  102  599,369  105  

Finger Lakes  866,585  133  804,091  197  

Long Island  2,191,196  365  1,950,660  453  

Mid-Hudson  1,711,949  414  1,502,609  347  

Mohawk Valley  326,025  69  303,481  65  

New York City  8,044,828  1,752  7,142,334  2,048  

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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076312804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EMnvuox4l9MGKzCBsdJNH3xWwgIr7aESXn942pfwAfI%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J9iJX0OPPTkEIor9MHlx5U98SSt2UTYgqDTFO9PsXTE%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J9iJX0OPPTkEIor9MHlx5U98SSt2UTYgqDTFO9PsXTE%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pbCfFwxuCWNRRYh%2Bwjdk75cQt9KwQHmHMcMn3uqhfuA%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%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=pbCfFwxuCWNRRYh%2Bwjdk75cQt9KwQHmHMcMn3uqhfuA%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6ef150a1420a4f977efb08da0dc69aa3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637837444076469457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2pnnnMizdH6iv3ab40Dj%2FDtzprA%2FlAmfsWWAcePgmTw%3D&reserved=0


 

 

North Country  305,720  121  276,877  107  

Southern Tier  440,565  72  403,584  60  

Western New York  957,246  185  880,724  261  

হেে বযাপী  16,459,880  3,337  14,749,925  3,771  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে    

Capital Region  462,995  248  1,919    

Central New York  309,839  207  1,685    

Finger Lakes  483,238  337  1,840    

Long Island  1,135,628  1,065  7,103    

Mid-Hudson  866,969  961  5,458    

Mohawk Valley  165,296  91  768    

New York City  2,971,867  3,341  23,640    

North Country  146,214  97  641    

Southern Tier  220,909  207  1,181    

Western New York  526,223  384  2,115    

হেে বযাপী  7,289,178  6,938  46,350    

  

হক্াথভড-19 টেক্া ট্রযাক্ার ডযাশথবাডন (Vaccine Tracker Dashboard) পাওয়া োথে, োর মাধ্যথম 

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

স্বাস্থয থবভাথগর (New York State Department of Health) শিন অর্ুোয়ী টেক্াোর্ হক্ন্দ্রগুথলাথক্ 

হক্াথভড-19 টেক্া প্রথয়াথগর সব ডাো 24  ণ্টার মথধ্য থরথপােন ক্রথি  য়; এই হেথের টেক্াোর্ 

প্রথেষ্টার সবথেথয়  ালর্াগাে ডাো িুথল ধ্রার জর্য টেক্া প্রথয়াথগর ডাো ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ 

আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS এবাং CIR-পাওয়া থর্উইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাথগর হডোগুথল 

হফডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য আলাো োর মথধ্য হক্থন্দ্রর প্রশাসথর্ক্ হডাজ এবাং অর্যার্য 

সামার্য পাি নক্য অন্তভুনি। উভয় সাংখযা উপথর প্রক্াথশি িথিয অন্তভুনি ক্রা  থয়থে৷  

  

###  
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