
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/20/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্   

   

িসন্তকালীর্ অিকাে উপম্বভাম্বগর জর্ে বর্উ ইেকনিাসীম্বের ভ্রমণ অিো ি রাখার এই 

সমম্বে েুলবকে িেি ার করম্বি ভুলম্বির্ র্া: টেকা, িুোর, পরীক্ষা ও বিবকৎসা   

   

আজম্বকর গভর্ নম্বরর হকাবভড-19 হপ্রম্বজম্বেের্ হেখুর্ এখাম্বর্   

    

   

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।   

     

"র্িুর্ উপ-হভথরথয়থের উপথিথির জর্য আসুর্ আমরা থর্থজথের এবং আমাথের থিয়জর্থের 

 াসপািাল হিথক্ বাইথর রাখার জর্য িথয়াজর্ সরঞ্জামগুথলর বযব ার ক্রার থবষথয় সিক্ন 

িাথক্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আপর্ার টেক্া থর্র্, বুোর থর্র্, এবং আপর্ার থিিীয় বুোর 

থর্র্ যথে আপথর্ হযাগয  র্, অসুি হবাধ ক্রথল পরীো ক্রার্, এবং আপর্ার পরীোর ফল যথে 

ইথিবাচক্ আথস িা থল থচথক্ৎসা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি অথবলথে ক্িা বলুর্। 

আসুর্ আমরা এক্ সাথি এই ম ামারীর মধয থেথয় থর্রাপথে এথগথয় যাওয়া অবযা ি রাথখ।"  

   

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

   

·      প্রবি 100  াজাম্বর হকস - 40.23   

·      প্রবি 100  াজার মারু্ম্বের মম্বযে র্িুর্ হকম্বসর সংখোর 7-বেম্বর্র গড় - 

31.67   

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 111,687   

·    হমাে আক্রান্ত - 7,862   

·     ইবিিািম্বকর েিাংে - 6.92%**   

·    7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 5.56%**  

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,404 (+47)   

·     র্িুর্ ভবিন করা হরাগী - 286    

·     ICU-হি িাকা হরাগী - 170 (0)    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2F042022_COVID-19_Briefing_Final.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lvhG3UCSwokRAACDTG9PsU6z4EHX%2FMz%2FRFcDJTT4KsY%3D&reserved=0


 

 

·    ইবেউম্বিের্ স  ICU-হি িাকা হরাগী - 66 (+2)   

·     হমাে ছাড়া হপম্বেম্বছর্ - 293,938 (+226)    

·      HERDS-এর মাযেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 14  

·     HERDS-এর মাযেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে - 

55,329  

    

** হফডারল স্বািয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

থরথপােন ক্রার হেথে র্ীথি পথরবিনথর্র ক্ারথে এবং অর্যার্য ক্ারথে, এক্টে সম্প্রোথয়র উপর 

ভাইরাথসর িভাথবর সব হচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  ল িথি 100,000 হক্থসর মথধয হক্থসর 

সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়।   

   

হ লি ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স ডাো থসথেম (Health Electronic Response Data System)  থলা 

NYS DOH-এর ডাো সংগ্রথ র এক্টে উৎস যা শুধু  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও িাপ্তবয়স্কথের 

পথরচয না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনকৃ্ি দেথর্ক্ সুথর্শ্চিি মৃিুযর ডাো সংগ্র  ক্থর।    

   

গুরুত্বপূণ ন টেকা: হসামবার, এথিল 4 হিথক্ ক্ায নক্র, হফডারল স্বািয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ 

(Health and Human Services, HHS) হর্থিবাচক্ ফলাফল থরথপােন ক্রার জর্য হক্াথভড-19 দ্রুি 

অযাথেথজর্ পরীো আর আবশযক্ ক্রথে র্া পরীো ক্রার িার্গুথলর জর্য। এর ফথল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেথের ইথিবাচথক্র শিাংথশর হমটিক্ হক্বল পরীোগাথর থরথপােন ক্রা PCR 

(polymerase chain reaction, PCR) ফলাফল বযব ার ক্থর গর্র্া ক্রা  থব। ইথিবাচক্ 

অযাথেথজর্ পরীো িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন ক্রা  থব এবং র্িুর্ দেথর্ক্ হক্স এবং 

িথি 100  াজার হক্থসর থরথপাথেন PCR এবং অযাথেথজর্ পরীোগুথল অন্তভুনক্ত ক্রা অবযা ি 

রাখা  থব। এই পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্ারথের ফথল, পরীো ক্রার অরু্শীলথর্ পথরবিনর্ স , 

এক্টে সম্প্রোথয়র উপর ভাইরাথসর িভাথবর সব হচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  ল িথি 100,000 

হক্থসর মথধয হক্থসর সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়।   

    

·     CDC-এর মাযেম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 70,603    

     

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

সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, িাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য িার্গুথল স  হযথক্াথর্া িাথর্ মারা যাওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।    

·     প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 38,060,532    

·     বিগি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 32,440    

·     বিগি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 200,111    

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার অন্তি 

একটে হডাজ বর্ম্বেম্বছর্ - 92.3%   

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূণ ন কম্বরম্বছর্ - 83.6%    



 

 

·     18 িছর িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বছর্ (CDC) - 95.0%   

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূণ ন কম্বরম্বছর্ (CDC) - 86.6%    

·  12-17 িছর িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বছর্ (CDC) - 82.8%   

·     12-17 িছর িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূণ ন 

কম্বরম্বছর্ (CDC) - 72.9%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

বর্ম্বেম্বছর্ - 81.8%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বছর্ - 

74.0%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

বর্ম্বেম্বছর্ (CDC) - 89.9%    

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে যারা টেকার বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বছর্ 

(CDC) - 76.6%    

     

িথিটে অঞ্চথলর িথি 100K জর্সংখযার মথধয 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংখযা থর্ম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
রবিিার, 17 

এবপ্রল, 2022   

হসামিার, 18 

এবপ্রল, 2022   

মঙ্গলিার, 19 

এবপ্রল 2022   

Capital 

Region   29.49   30.13   31.47   

Central New 

York   53.50   52.91   52.93   

Finger Lakes   35.12   35.95   36.94   

Long Island   29.60   30.93   30.76   

Mid-Hudson   25.98   26.48   26.14   

Mohawk 

Valley   45.30   45.63   47.25   

New York 

City   26.54   27.32   28.94   

North 

Country   27.69   28.20   28.13   

Southern Tier   40.26   40.15   41.00   

Western New 

York   31.85   32.62   34.42   

হেে িোপী   29.99   30.71   31.67   



 

 

     

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র ইথিবাচক্ পরীোর ফলাফথলর গড় 

শিাংশ থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:    

     

অঞ্চল   

রবিিার, 17 এবপ্রল, 

2022   

হসামিার, 18 এবপ্রল, 

2022   

মঙ্গলিার, 19 এবপ্রল 

2022   

Capital Region   8.26%   8.59%   9.00%   

Central New 

York   14.68%   14.33%   13.91%   

Finger Lakes   11.11%   11.39%   11.81%   

Long Island   5.46%   5.55%   5.79%   

Mid-Hudson   4.61%   5.34%   5.34%   

Mohawk Valley   8.76%   9.08%   9.45%   

New York City   3.29%   3.38%   3.67%   

North Country   7.41%   7.58%   7.65%   

Southern Tier   9.22%   9.20%   9.46%   

Western New 

York   12.76%   13.25%   13.48%   

হেে িোপী   5.12%   5.33%   5.56%   

    

** হফডারল স্বািয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

থরথপােন ক্রার হেথে র্ীথি পথরবিনথর্র ক্ারথে এবং অর্যার্য ক্ারথে, এক্টে সম্প্রোথয়র উপর 

ভাইরাথসর িভাথবর সব হচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  ল িথি 100,000 হক্থসর মথধয হক্থসর 

সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়।   

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে হবাথরার 7-থেথর্র পরীোর ইথিবাচক্ 

ফলাফথলর গড় শিাংশ থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:    

    

NYC এর 

িম্বরা   

রবিিার, 17 এবপ্রল, 

2022   

হসামিার, 18 এবপ্রল, 

2022   

মঙ্গলিার, 19 এবপ্রল 

2022   

Bronx   1.64%   1.72%   2.20%   

Kings   3.04%   3.18%   3.37%   

New York   4.85%   4.85%   4.97%   

Queens   2.98%   3.08%   3.45%   

Richmond   3.42%   3.45%   3.98%   

    

** হফডারল স্বািয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

থরথপােন ক্রার হেথে র্ীথি পথরবিনথর্র ক্ারথে এবং অর্যার্য ক্ারথে, এক্টে সম্প্রোথয়র উপর 



 

 

ভাইরাথসর িভাথবর সব হচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  ল িথি 100,000 হক্থসর মথধয হক্থসর 

সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়।   

   

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 7,862 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,073,560 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

   

কাউবে   
হমাে 

পজজটেভ   

র্িুর্ 

পজজটেভ   

Albany   60,247   118   

Allegany   9,004   5   

Broome   46,655   129   

Cattaraugus   15,586   25   

Cayuga   16,820   35   

Chautauqua   23,694   12   

Chemung   21,676   44   

Chenango   9,483   20   

Clinton   17,173   17   

Columbia   10,236   17   

Cortland   10,946   23   

Delaware   7,950   21   

Dutchess   64,773   64   

Erie   213,525   482   

Essex   5,829   7   

Franklin   9,673   12   

Fulton   12,935   17   

Genesee   13,824   23   

Greene   8,764   19   

Hamilton   888   2   

Herkimer   14,223   32   

Jefferson   20,441   38   

Lewis   6,219   4   

Livingston   11,817   15   

Madison   13,687   40   

Monroe   155,908   327   

Montgomery   12,060   11   

Nassau   410,511   514   

Niagara   48,637   73   



 

 

NYC   2,341,257   3,499   

Oneida   55,307   209   

Onondaga   116,954   280   

Ontario   20,547   68   

Orange   107,966   108   

Orleans   8,733   14   

Oswego   27,550   103   

Otsego   10,162   21   

Putnam   24,027   24   

Rensselaer   32,105   43   

Rockland   93,544   61   

Saratoga   47,135   74   

Schenectady   33,535   49   

Schoharie   5,100   8   

Schuyler   3,595   12   

Seneca   6,146   30   

St. Lawrence   21,767   56   

Steuben   20,241   33   

Suffolk   431,734   413   

Sullivan   18,641   22   

Tioga   11,054   28   

Tompkins   19,626   87   

Ulster   32,371   46   

Warren   13,915   19   

Washington   12,231   13   

Wayne   17,664   57   

Westchester   255,611   321   

Wyoming   8,371   10   

Yates   3,487   8   

     

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

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথে  াসপািাথল ভথিন 

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা িক্াশ 

ক্থর:     

     

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 



 

 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখো  

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন  

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

সমম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ 

বছল র্া  

সমম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বছল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  106  76  71.7%  30  28.3%  

Central 

New 

York  123  79  64.2%  44  35.8%  

Finger 

Lakes  247  115  46.6%  132  53.4%  

Long 

Island  176  84  47.7%  92  52.3%  

Mid-

Hudson  131  61  46.6%  70  53.4%  

Mohawk 

Valley  39  27  69.2%  12  30.8%  

New 

York City  390  144  36.9%  246  63.1%  

North 

Country  40  22  55.0%  18  45.0%  

Southern 

Tier  68  30  44.1%  38  55.9%  

Western 

New 

York  84  39  46.4%  45  53.6%  

হেে 

িোপী  1,404  677  48.2%  727  51.8%  

   

    

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ে বিনমাথর্ সংক্রমেরি ভাইরাথসর 95% এর িথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ে 

িযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অরু্গ্র  ক্থর থভশ্চজে ক্রুর্ঃ (হক্াথভড-19 ভযাথরথয়ে 

সংক্রান্ত ডাো | স্বািয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷      

     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H25Ur2541zDOR1qPIIWnl0W2QdEH5bN6DLtUF9QGqSc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=H25Ur2541zDOR1qPIIWnl0W2QdEH5bN6DLtUF9QGqSc%3D&reserved=0


 

 

গিক্াল হক্াথভড-19 এর ক্ারথে হমাে 14টে র্িুর্ মৃিুযর ক্িা জার্াথর্া  থয়থে, যা হমাে মৃিুযর 

সংখযা 55,329 এ থর্থয় এথসথে। বসবাথসর ক্াউথে অরু্সাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি থবশে 

িিয হেখাথর্া  থয়থে:    

   

কাউবে   র্িুর্ মৃিুে                    

Albany   3   

Bronx   1   

Chemung   1   

Cortland   1   

Erie   1   

Franklin   1   

Kings   1   

Oneida   1   

Richmond   1   

Rockland   1   

Suffolk   1   

Ulster   1   

    

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গে টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ 

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

বযশ্চক্তথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথিি  থয় টেক্া গ্র থের 

সুথযাগ রথয়থে। 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য হক্ার্ সাইেগুথলাথি অযাপথয়েথমে হর্য়া 

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আমাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযশ্চক্ত হেে-

পথরচাথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়েথমে থর্থি চার্ িারা 'আথম থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়েথমথের জর্য িার্ীয় স্বািয থবভাগ, ফাথম নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হযখাথর্ টেক্া 

উপলব্ধ হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার অযাপথয়েথমথের 

িিয খুুঁজথি vaccines.gov এ হযথি পাথরর্।      

     

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা যারা 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়েথমে থর্ধ নারর্ ক্রথি 

চার্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথে স্বািয থবভাগ, 

হফডাথরলগিভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বািয হক্ন্দ্র (FQHC), গ্রামীে স্বািয হক্ন্দ্র বা ফাথম নথস, হযগুথল 

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

ক্রা  থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের শ্চজপ 

হক্াড থলথখ 438829 র্েথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে অবিার্গুথলা খুুঁথজ হবর 

ক্রথি 1-800-232-0233 র্েথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হয িোর্ক্ারী ফাইজার-

বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 

টেক্া এখথর্া অরু্থমাথেি র্য়।     

     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jHHqMKVt8VxJ6FTWX7n0H9zu7SOqyCrsxhJF6oXOtYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jHHqMKVt8VxJ6FTWX7n0H9zu7SOqyCrsxhJF6oXOtYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fam-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov%2F%23_blank&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jHHqMKVt8VxJ6FTWX7n0H9zu7SOqyCrsxhJF6oXOtYA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=54ZnW5cAKdtHVFoieDXv1WeAloeYIHrRxwpEzoVukIw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=54ZnW5cAKdtHVFoieDXv1WeAloeYIHrRxwpEzoVukIw%3D&reserved=0


 

 

বিম্বেেভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা র্িুর্ 

িিে, প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখুর্৷    

     

গিক্াল, 3,075 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 2,780 জর্ 

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

অরু্সাথর হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে থর্থচ:    

        

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ 

অর্ুযােী আঞ্চবলক 

টেকাকরম্বণর িিে             

                        

   

টেকার কমপম্বক্ষ একটে 

হডাজ হপম্বেম্বছর্ এমর্ 

িেজি   

টেকার বসবরজগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বছর্ এমর্ িেজি       

                        

অঞ্চল   

ক্রমিয নমার্  

হমাে   

গি 24 

ঘণ্টাে 

 ওো িৃজে   

ক্রমিয নমার্  

হমাে   

গি 24 

ঘণ্টাে 

 ওো 

িৃজে       

                        

Capital Region   971,161   98   889,462   153                               

Central New 

York   
649,432   91   601,492   87   

    
                        

Finger Lakes   869,455   123   807,413   143                               

Long Island   2,201,338   472   1,961,405   360                               

Mid-Hudson   1,721,385   394   1,512,222   330                               

Mohawk 

Valley   
327,013   36   304,577   30   

    
                        

New York City   8,083,154   1,560   7,162,584   1,441                               

North Country   307,097   63   278,112   42                               

Southern Tier   442,027   95   405,172   52                               

Western New 

York   
960,387   143   884,446   142   

    
                        

হেে বযাপী   16,532,449   3,075   14,806,885   2,780                               

                                      

িুোর/অবিবরি েে                                     

অঞ্চল   

ক্রমিয নমার্  

হমাে   

গি 24 

ঘণ্টাে 

 ওো িৃজে   

গি 7 বেম্বর্ 

 ওো িৃজে         

                        

Capital Region   503,408   2,158   12,251                                 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3alyUUPNsa1hiGqYGflqVvNTDT7xiUkktAEIT9PA5ow%3D&reserved=0


 

 

Central New 

York   
340,865   1,830   9,605   

      
                        

Finger Lakes   528,414   2,608   15,292                                 

Long Island   1,209,708   3,480   19,571                                 

Mid-Hudson   933,742   2,926   18,857                                 

Mohawk 

Valley   
177,731   676   3,801   

      
                        

New York City   3,141,586   6,768   51,308                                 

North Country   159,103   903   4,378                                 

Southern Tier   238,422   986   5,366                                 

Western New 

York   
565,687   2,348   12,707   

      
                        

হেে বযাপী   7,798,666   24,683   153,136                                 

   

হক্াথভড-19 টেক্া িযাক্ার ডযাশথবাডন উপলব্ধ, যার মাধযথম হক্াথভড-19 টেক্া থবিরে সম্পথক্ন 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বািয থবভাথগর (New York State 

Department of Health) টেক্াোর্ হক্ন্দ্রগুথলাথক্ হক্াথভড-19 টেক্া িথয়াথগর সব িিয 24 

ঘণ্টার মথধয থরথপােন ক্রা আবশযক্ ক্থর; এই হেথের টেক্াোর্ িথচষ্টার সব হচথয়  ালর্াগাে 

ডাো িুথল ধরার জর্য টেক্া িথয়াথগর ডাো ডযাশথবাথডন িথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। থর্উ ইয়ক্ন 

হেে স্বািয থবভাথগর NYSIIS এবং CIR হিথক্ থরথপােন ক্রা িিয হফডাথরল হডোর হিথক্ সামার্য 

থভন্ন  য়, যার মথধয হফডারলভাথব িোর্ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য সামার্য পাি নক্য অন্তভুনক্ত 

িাথক্। উভয় সংখযা উপথর িক্াথশি িথিয অন্তভুনক্ত ক্রা  থয়থে৷   

  

4/19/2022  
 াসপািাল  

  

র্াথস নং হ াম  

  

ACF  

  

LHCSA  

  

 সথপস  

  

CHHA  

  
হমাে  

  

টেক্া র্া হর্ওয়ার 

ক্ারথে 

চাক্থরচুযি হমাে 

ক্মী    5,997  

1.14

%  

      

2,559  

1.67

%    327  

1.05

%    8,616  

2.98

%  

   

100  

1.53

%    163  

1.19

%  

17,762  
1.74

%  

টেক্া র্া হর্ওয়ার 

ক্ারথে 

পেিযাগকৃ্ি ও 

অবসথর যাওয়া 

হমাে ক্মী    2,664  

0.51

%  

        

61  

0.04

%      6  

0.02

%    4,198  

1.45

%  

    

82  

1.25

%    145  

1.06

%  

7,156  

0.70

%  

টেক্া র্া হর্ওয়া 

ও টেক্া থর্থি 

অথর্েুক্ 

 ওয়ার ক্ারথে 

েীঘ নক্ালীর্ 

েুটেথি/অববিথর্

ক্ েুটেথি িাক্া 

হমাে ক্মী     952  

0.18

%  

       

328  

0.21

%     36  

0.12

%    5,719  

1.98

%       5  

0.08

%     74  

0.54

%  

7,114  

0.70

%  

টেক্া র্া হর্ওয়ার 

ক্ারথে থক্ন্তু 

বিনমাথর্ িিম 

হডাথজর জর্য 

অথপেমাে 

িাক্ার ফথল 

েীঘ নক্ালীর্ 

েুটেথি/অববিথর্    109  

0.02

%  

      

1,599  

1.05

%    512  

1.64

%    2,501  

0.87

%      -   

0.00

%     13  

0.10

%  

4,734  

0.46

%  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccine-tracker&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce727f7a0a7bd4814c35108da22f9ff4f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860754543911415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q9ZUoaE6P3dtn6AGefCPoykrSzwFalUBfg82cq5rknk%3D&reserved=0


 

 

ক্ েুটেথি িাক্া 

হমাে ক্মী  

উপথরর 

থবভাগসমূ  

হিথক্ হমাে 

থর্শ্চিয় ক্মী  

9,722    4,547    881    21,034    187    395    36,766  

  

হমাে সশ্চক্রয় 

ক্মী  

515,14

3    

148,40

5  
  

30,38

4  
  

267,86

0  
  

6,36

1  
  

13,27

9  
  981,432  

  

সব নথমাে  
524,86

5  
  

152,95

2  
  

31,26

5  
  

288,89

4  
  

6,54

8  
  

13,67

4  
  

1,018,19

8    

  

শিক্রা  ার আরু্মাথর্ক্৷ এগুথলা 04/19/2022 িাথরথখ ক্মীথের থর্থজথের-থরথপােন ক্রা িথিযর 

উপর থভথি ক্থর দিথর ক্রা  থয়থে।  র  থলা 04/19/2022 িাথরথখ থরথপােন ক্রা সশ্চক্রয় ক্মী 

এবং হসই সাথি উপথরর থর্শ্চিয় থবভাগসমূথ র ক্মীথের সংখযা; উপথর উথিথখি থবভাগগুথলা 

োড়া অর্যার্য ক্ারথে ঘথে িাক্া ক্মী সংখযার হ্রাস-বৃশ্চি এথি অন্তভুনক্ত ক্রা  য়থর্৷  

   

###   
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