
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/28/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গিকাল হেে িোপী 17 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

   

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।   

  

"আমাথের ক্াথে  াথিয়ার রথয়থে এবং থর্থজথেরথক্ ও আমাথের থিয়জর্থক্ থর্রাপে ও সুস্থ 

রাখথি আমাথের হসগুথল বযব ার চাথলথয় হেথি  থব," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্৷ হোগয  ওয়ার 

সাথি সাথি টেক্া এবং বুোর হর্ওয়া থর্শ্চিি ক্রুর্ - মারাত্মক্ অসুস্থিার  াি হিথক্ রো হপথি 

এটে হসরা সরুো। েথে আপথর্ অসুস্থ হবাধ ক্থরর্ িা থল পরীো ক্রাথর্ার থবষয়টে থর্শ্চিি 

ক্রুর্, এবং পরীোয় আপর্ার পশ্চজটেভ ফলাফল আসথল,উপলভয থচথক্ৎসা সম্পথক্ন আপর্ার 

ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলরু্।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

  

• প্রবি 100  াজার মার্ুম্বের মম্বযে হকম্বসর সংখ্ো - 48.81  

• প্রবি 100  াজার মার্ুম্বের মম্বযে হকম্বসর সংখ্োর 7-বেম্বর্র গড় - 34.51  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 142,684  

• হমাে পজজটেভ - 9,538  

• েিকরা পজজটেভ -  6.33%**   

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 6.87%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,781 (+7)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 356  

• ICU-হি হরাগী - 190 (-3)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 69 (+6)  

• হমাে বডসচাজন - 295,920 (+332)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাযেম্বম বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 

17  



 

 

• HERDS-এর মাযেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 

55,445  

    

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরমাথপর সবথচথয় থর্ভনরথোগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

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

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

পথরচে না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনকৃ্ি দেথর্ক্ সুথর্শ্চিি মিুৃযর ডাো সংগ্র  ক্থর।    

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: হসামবার, এথিল 4 হিথক্ ক্াে নক্র, হফডারল স্বাস্থয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ 

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

অযাথন্টথজর্ পরীো আর আবশযক্ ক্রথে র্া পরীো ক্রার স্থার্গুথলর 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 

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

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

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

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

হক্থসর মথধয হক্থসর সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়।   

  

·     CDC-এর মাযেম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি  হমাে মিৃয ে - 70,755   

     

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হেথক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।     

  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 38,283,279  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 27,932  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 190,814  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 92.4%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 83.7%   

• 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) - 86.8%   

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.0%   

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.0%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 81.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 74.1%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 90.1%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 76.8%   

     

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

     

অঞ্চল   
হসামিার, 25 

এবপ্রল, 2022  

মঙ্গলিার, 26 

এবপ্রল, 2022  

িুযিার, 27 

এবপ্রল, 2022  

Capital 

Region   38.05  40.07  42.33  

Central New 

York   51.36  50.42  49.54  

Finger Lakes   43.58  44.95  45.84  

Long Island   29.53  31.15  35.05  

Mid-Hudson   28.31  29.43  30.47  

Mohawk 

Valley   47.19  47.25  50.78  

New York 

City   26.63  24.50  26.20  

North 

Country   32.22  33.24  34.92  

Southern Tier   47.41  48.77  51.25  

Western New 

York   46.58  49.41  52.74  

হেে িোপী   32.63  32.50  34.51  

 

     



 

 

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

শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে**:     

     

অঞ্চল  

হসামিার, 25 এবপ্রল, 

2022  

মঙ্গলিার, 26 এবপ্রল, 

2022  

িুযিার, 27 এবপ্রল, 

2022  

Capital Region  12.01%  12.46%  12.22%  

Central New York  11.89%  11.66%  11.14%  

Finger Lakes  13.83%  13.93%  13.57%  

Long Island  6.70%  6.93%  7.23%  

Mid-Hudson  5.32%  5.33%  5.16%  

Mohawk Valley  10.24%  10.33%  10.09%  

New York City  4.89%  4.48%  4.22%  

North Country  8.65%  8.88%  9.27%  

Southern Tier  9.86%  10.13%  10.02%  

Western New 

York  15.78%  16.54%  17.04%  

হেেিোপী  7.12%  7.09%  6.87%  

    

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরমাথপর সবথচথয় থর্ভনরথোগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরার 7-থেথর্র পরীোর পশ্চজটেভ 

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:     

    

NYC এর 

িম্বরা  

হসামিার, 25 এবপ্রল, 

2022  

মঙ্গলিার, 26 এবপ্রল, 

2022  

িুযিার, 27 এবপ্রল, 

2022  

Bronx  3.28%  2.68%  2.72%  

Kings  4.59%  4.30%  3.83%  

New York  5.22%  4.70%  4.47%  

Queens  5.62%  5.27%  5.03%  

Richmond  6.23%  5.64%  5.57%  

    

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরমাথপর সবথচথয় থর্ভনরথোগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   



 

 

   

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 9,538 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,127,560 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

   

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  61,276  162  

Allegany  9,077  14  

Broome  47,559  171  

Cattaraugus  15,757  32  

Cayuga  17,031  31  

Chautauqua  23,907  31  

Chemung  21,998  64  

Chenango  9,607  18  

Clinton  17,457  50  

Columbia  10,381  25  

Cortland  11,123  30  

Delaware  8,058  15  

Dutchess  65,438  103  

Erie  218,133  870  

Essex  5,906  12  

Franklin  9,798  24  

Fulton  13,098  52  

Genesee  14,038  37  

Greene  8,869  16  

Hamilton  904  3  

Herkimer  14,447  34  

Jefferson  20,760  52  

Lewis  6,275  11  

Livingston  11,995  28  

Madison  13,950  42  

Monroe  158,862  457  

Montgomery  12,199  30  

Nassau  414,671  835  

Niagara  49,406  109  

NYC  2,358,763  3,104  



 

 

Oneida  56,495  202  

Onondaga  118,997  321  

Ontario  20,965  66  

Orange  108,887  153  

Orleans  8,855  21  

Oswego  28,074  57  

Otsego  10,337  31  

Putnam  24,267  43  

Rensselaer  32,679  105  

Rockland  94,229  99  

Saratoga  48,038  149  

Schenectady  34,034  74  

Schoharie  5,177  12  

Schuyler  3,656  8  

Seneca  6,240  10  

St. Lawrence  22,072  55  

Steuben  20,538  58  

Suffolk  435,366  765  

Sullivan  18,830  29  

Tioga  11,310  38  

Tompkins  20,178  91  

Ulster  32,827  71  

Warren  14,138  44  

Washington  12,415  44  

Wayne  17,971  61  

Westchester  258,178  441  

Wyoming  8,494  17  

Yates  3,570  11  

     

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 হকাবভড-

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 



 

 

19 হরাগীর 

সংখ্ো  

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর েিাংে  

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল র্া 

িাম্বের েিাংে  

Capital 

Region  146  98  67.1%  48  32.9%  

Central 

New York  139  84  60.4%  55  39.6%  

Finger 

Lakes  325  128  39.4%  197  60.6%  

Long Island  211  96  45.5%  115  54.5%  

Mid-

Hudson  148  79  53.4%  69  46.6%  

Mohawk 

Valley  51  23  45.1%  28  54.9%  

New York 

City  459  160  34.9%  299  65.1%  

North 

Country  46  22  47.8%  24  52.2%  

Southern 

Tier  108  45  41.7%  63  58.3%  

Western 

New York  148  76  51.4%  72  48.6%  

হেেিোপী  1,781  811  45.5%  970  54.5%  

   

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

িযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর থভশ্চজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 ভযাথরথয়ন্ট 

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

     

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হমাে 19টে মিুৃয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে ো হমাে 

মিুৃযর সংখযাথক্ 55,445 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:   

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে                   

Bronx  1  

Erie  1  

Genesee  1  

Kings  2  

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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FFhGCeX6FS9CybtXG81BG9DJlnBLmBHwGubO4VPPs2k%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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FFhGCeX6FS9CybtXG81BG9DJlnBLmBHwGubO4VPPs2k%3D&reserved=0


 

 

Monroe  1  

Nassau  1  

New York  1  

Niagara  1  

Oneida  2  

Onondaga  2  

Orange  1  

Oswego  1  

Rockland  1  

St. Lawrence  1  

    

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

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

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

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

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

পথরচাথলি গে 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। বযশ্চক্তবগ ন 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথম নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হেখাথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখাথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্।    

     

হেসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ 

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হোগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীে 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হেসব ফাথম নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্াে নক্রম পথরচালর্া ক্রথে, িাথের 

সাথি হোগাথোগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থে। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, 

ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্, িাথের শ্চজপ হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা 

ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথলা খুুঁথজ হবর ক্রথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি 

ক্রুর্ হে িোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হেথ িু এই বয়থসর 

হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।     

     

বিম্বেেভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, িহুল 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্রু্৷    

     

গিক্াল, 3,013  জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 2,932 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজটে সম্পূে ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল 

অর্ুসাথর র্ীথচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2woQkvmdxsVm9vVJI%2BTCm9OLkZgrBwVFkn06mPLFGMk%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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2woQkvmdxsVm9vVJI%2BTCm9OLkZgrBwVFkn06mPLFGMk%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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2woQkvmdxsVm9vVJI%2BTCm9OLkZgrBwVFkn06mPLFGMk%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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX51Rz6HP1QrdHPqfadCx%2BK9hwloSARzHNtOZRl9ksI%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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sX51Rz6HP1QrdHPqfadCx%2BK9hwloSARzHNtOZRl9ksI%3D&reserved=0
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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y7kBCWhVH6zxHay5XhZtrwNhp7RNfWasouuikeTRdVw%3D&reserved=0


 

 

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো            

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি      

অঞ্চল  

ক্রমিয নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

যম্বর িৃজে  

ক্রমিয নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

যম্বর িৃজে      

Capital Region  972,153  130  889,346  158      

Central New York  650,372  80  602,183  100      

Finger Lakes  870,517  194  808,196  118      

Long Island  2,204,814  372  1,963,845  394      

Mid-Hudson  1,724,569  367  1,514,410  332      

Mohawk Valley  327,419  41  304,900  48      

New York City  8,095,507  1,537  7,183,857  1,467      

North Country  307,508  31  278,413  44      

Southern Tier  443,351  104  406,530  102      

Western New York  961,503  157  885,527  169      

হেে বযাপী  16,557,713  3,013  14,837,207  2,932      

              

িুোর/িাড়বি েে            

অঞ্চল  

ক্রমিয নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

যম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে        

Capital Region  516,072  2,344  11,036        

Central New York  351,219  1,404  8,740        

Finger Lakes  542,644  2,274  12,416        

Long Island  1,247,170  3,304  34,391        

Mid-Hudson  966,395  3,272  29,758        

Mohawk Valley  181,946  653  3,761        

New York City  3,221,762  7,212  71,001        

North Country  163,823  697  4,056        

Southern Tier  243,902  1,082  4,884        

Western New York  580,485  2,342  12,845        

হেে বযাপী  8,015,418  24,584  192,888        

  

   

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ িযাক্ার ডযাশথবাডন পাওয়া োথে োর মাধযথম COVID-19 টেক্া থবিরে 

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

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

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%7C270ae668deea43113c2708da29493148%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637867691614726799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kjkDD%2BgDp1M8mK%2FUVvZSKm6pTL0rD%2BVKXDq2rekyops%3D&reserved=0


 

 

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। NYSIIS 

এবং CIR হিথক্ িাপ্ত থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State Department of 

Health)দ্বারা থরথপােনকৃ্ি ডাোর সাথি হফডারালভাথব থরথপােন ক্রা ডাোর সামার্য পাি নক্য িাথক্, 

হেটেথি হফডারালভাথব িথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেখাে পাি নক্য অন্তভুনক্ত িাথক্। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।   

  

দ্রষ্টিে: বুধবার, 27 এথিল, 2022 হিথক্, টেক্ার েযাোথসর ক্ারথে স্বাস্থযথসবা ক্মী সংখযা হ্রাস 

পাওয়ার থবষয়টে আর সাপ্তাথ ক্ভাথব থরথপােন ক্রা  থব র্া ক্ারে ডাো থস্থথিশীল ও অপথরবথিনি 

রথয়থে। সব নসাম্প্রথিক্ সারসংথেথপর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর 4/20/22 িাথরথখর হিস থবজ্ঞথপ্ত 

"হক্াথভড-19 এর থবরুথদ্ধ হেথের লড়াইথয় অগ্রগথি সম্পথক্ন গভর্ নর হ াক্ল ইয়ক্নবাসীথের 

 ালর্াগাে িিয িোর্ ক্থরর্" হেখুর্৷ সব নসাম্প্রথিক্ ডাোর জর্য, অর্ুগ্র  ক্থর 

press@health.ny.gov টিক্ার্ায় হোগাথোগ ক্রুর্।  
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