
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/29/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইেম্বকন 7-বেম্বর্ গড় আক্রাম্বের সংখ্ো - কম্বেক সপ্তা  ধম্বর হেম্বের মম্বধে 

সম্বি নাচ্চ - গি সপ্তাম্ব  প্রাে 5 েিাংে কম্বমম্বে; আম্বগর সপ্তা গুবলম্বি এমর্বক আম্বরা 

হিম্বড় যাওোর প্রিণিা হেখ্া বেম্বেবেল  

  

বর্উ ইেকন বসটেম্বি 7-বেম্বর্র গড় আক্রাম্বের সংখ্ো গি সপ্তাম্ব  12 েিাংম্বের হিবে 

কম্বমম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইেকনিাসীম্বক েুলবকে িেি াম্বরর করার জর্ে উৎসাব ি করম্বের্: 

টেকা, িুোর, পরীক্ষা ও বিবকৎসা  

  

গিকাল হেে িোপী 12 জম্বর্র মৃিুে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"আথি থর্উ ইয়ক্নবাসীথক্ এসব েুল বযব ার ক্রা অবযা ি রাখথি উৎসাথ ি ক্থর যাথি আিরা 

এই ি ািারীর িধ্য থেথয় থর্রাপথে এথগথয় হযথি পাথর," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "আপথর্ 

এবং আপর্ার থিয়জর্রা সম্পূর্ নভাথব টেক্া থর্থয়থের্ িা থর্শ্চিি ক্রুর্ এবং আপর্ারা হযাগয 

 থল বুোর থর্র্৷ আপথর্ অসুস্থ হবাধ্ ক্রথল পরীো ক্রাথর্ার থবষয়টে থর্শ্চিি ক্রুর্, থবথেষ 

ক্থর ভ্রিথর্র আথগ, এবং যথে আপর্ার ফলাফল পশ্চজটেভ  য়, িা থল থিথক্ৎসা সম্পথক্ন 

আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধ্রা  থলা:  

  

• প্রবি 100k-হি হকস সংখ্ো - 43.16  

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখ্ো - 34.50  

• যিগুবল পরীক্ষার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 124,900  

• হমাে পজজটেভ - 8,435  



 

 

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 6.33%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 6.74%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,868 (+87)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 377  

• ICU-হি হরাগী - 196 (+6)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 66 (-3)  

• হমাে বডসিাজন - 296,192 (+272)  

• HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 12  

• HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে 

মৃিুে - 55,458  

   

** হফডাথরল থডপােনথিন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উিযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথর্, হক্াথর্া ক্থিউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরিাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর েিক্রা  ার র্য়।  

  

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

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

পথরিয না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনকৃ্ি দেথর্ক্ সুথর্শ্চিি িিুৃযর ডাো সংগ্র  ক্থর।   

  

গুরুত্বপূণ ন টেকা: হসািবার, এথিল 4 হিথক্ ক্ায নক্র, হফডারল স্বাস্থয ও িার্ব পথরথষবা থবভাগ 

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

অযাথন্টথজর্ পরীো আর আবেযক্ ক্রথে র্া পরীো ক্রার স্থার্গুথলর জর্য। এর ফথল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেথের ইথিবািথক্র েিাংথের হিটিক্ হক্বল পরীোগাথর থরথপােন ক্রা PCR 

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

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 পরীো ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবষথয়র ক্ারথর্, 

হক্াথর্া ক্থিউথর্টের উপর ভাইরাথসর িভাব পথরিাথপর জর্য সবথিথয় থর্ভনরথযাগয হিটিক্ 

 থলা িথি 100,000 এর িথধ্য হক্থসর সংখযার ডাো - েিক্রা পশ্চজটেভ ফলাফল র্য়।  

  

• CDC-এর মাধেম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 70,763  

   

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থাথর্ িারা যাওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।   

  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 38,313,749  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 30,470  

• গি 7 বেম্বর্ হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 181,224  



 

 

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অেি 

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 অেি 

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 অেি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.0%  

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.1%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অেি 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 িথধ্য 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংখযা থর্ম্নরূপ:  

   

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 26 

এবপ্রল, 2022  

িুধিার, 27 

এবপ্রল, 2022  

িৃ স্পবিিার, 28 

এবপ্রল, 2022  

Capital 

Region  40.07  42.33  44.76  

Central New 

York  50.42  49.54  49.44  

Finger Lakes  44.95  45.84  46.14  

Long Island  31.15  35.05  34.68  

Mid-Hudson  29.43  30.47  30.14  

Mohawk 

Valley  47.25  50.78  52.13  

New York 

City  24.50  26.20  25.42  

North 

Country  33.24  34.92  37.37  

Southern 

Tier  48.77  51.25  51.90  



 

 

Western 

New York  49.41  52.74  54.98  

হেে িোপী  32.50  34.51  34.50  

 

   

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

েিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:   

   

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 26 এবপ্রল, 

2022  

িুধিার, 27 এবপ্রল, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 28 এবপ্রল, 

2022  

Capital Region  12.46%  12.22%  11.29%  

Central New 

York  11.66%  11.14%  10.76%  

Finger Lakes  13.93%  13.57%  13.88%  

Long Island  6.93%  7.23%  7.45%  

Mid-Hudson  5.33%  5.16%  5.08%  

Mohawk Valley  10.33%  10.09%  10.14%  

New York City  4.48%  4.22%  4.03%  

North Country  8.88%  9.27%  9.37%  

Southern Tier  10.13%  10.02%  10.06%  

Western New 

York  16.54%  17.04%  17.69%  

হেেিোপী  7.09%  6.87%  6.74%  

   

** হফডাথরল থডপােনথিন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উিযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথর্, হক্াথর্া ক্থিউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরিাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর েিক্রা  ার র্য়।  

  

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

ফলাফথলর গড় েিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে **:   

   

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 26 এবপ্রল, 

2022  

িুধিার, 27 এবপ্রল, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 28 এবপ্রল, 

2022  

Bronx  2.68%  2.72%  2.72%  

Kings  4.30%  3.83%  3.50%  

New York  4.70%  4.47%  4.34%  



 

 

Queens  5.27%  5.03%  4.96%  

Richmond  5.64%  5.57%  5.25%  

   

** হফডাথরল থডপােনথিন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উিযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথর্, হক্াথর্া ক্থিউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরিাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর েিক্রা  ার র্য়।  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 8,435 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হিাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,135,995 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌথগাথলক্ 

থবথেষর্ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িুর্ পজজটেভ  

Albany  61,449  173  

Allegany  9,091  14  

Broome  47,677  118  

Cattaraugus  15,786  29  

Cayuga  17,070  39  

Chautauqua  23,946  39  

Chemung  22,048  50  

Chenango  9,621  14  

Clinton  17,528  71  

Columbia  10,446  65  

Cortland  11,139  16  

Delaware  8,078  20  

Dutchess  65,518  80  

Erie  218,865  732  

Essex  5,918  12  

Franklin  9,825  27  

Fulton  13,121  23  

Genesee  14,063  25  

Greene  8,886  17  

Hamilton  904  -  

Herkimer  14,482  35  

Jefferson  20,806  46  

Lewis  6,294  19  

Livingston  12,021  26  



 

 

Madison  13,978  28  

Monroe  159,254  392  

Montgomery  12,215  16  

Nassau  415,333  662  

Niagara  49,521  115  

NYC  2,361,512  2,749  

Oneida  56,666  171  

Onondaga  119,268  271  

Ontario  21,014  49  

Orange  109,033  146  

Orleans  8,882  27  

Oswego  28,146  72  

Otsego  10,369  32  

Putnam  24,300  33  

Rensselaer  32,774  95  

Rockland  94,359  130  

Saratoga  48,181  143  

Schenectady  34,144  110  

Schoharie  5,197  20  

Schuyler  3,661  5  

Seneca  6,254  14  

St. Lawrence  22,133  61  

Steuben  20,588  50  

Suffolk  435,968  602  

Sullivan  18,861  31  

Tioga  11,338  28  

Tompkins  20,263  85  

Ulster  32,892  65  

Warren  14,180  42  

Washington  12,443  28  

Wayne  18,025  54  

Westchester  258,571  393  

Wyoming  8,503  9  

Yates  3,587  17  

   



 

 

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

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

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথর্ ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা িক্াে 

ক্থর:   

   

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রাে 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রাে 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন 

হরাগীর েিাংে  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল র্া 

িাম্বের েিাংে  

Capital 

Region  147  98  66.7%  49  33.3%  

Central 

New York  146  90  61.6%  56  38.4%  

Finger 

Lakes  338  124  36.7%  214  63.3%  

Long Island  232  116  50.0%  116  50.0%  

Mid-

Hudson  160  93  58.1%  67  41.9%  

Mohawk 

Valley  48  22  45.8%  26  54.2%  

New York 

City  470  168  35.7%  302  64.3%  

North 

Country  50  26  52.0%  24  48.0%  

Southern 

Tier  115  48  41.7%  67  58.3%  

Western 

New York  162  90  55.6%  72  44.4%  

হেেিোপী  1,868  875  46.8%  993  53.2%  

  

ওথিক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনিাথর্ সংক্রির্রি ভাইরাথসর 95% এর িথিথর্থধ্ত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

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

ভযাথরথয়ন্ট সংক্রান্ত ডাো | স্বাস্থয ে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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uklnqmQpBB2%2B6AY%2F4Xf1PDcbPBd6x%2FGfsImtIbzbE7Y%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uklnqmQpBB2%2B6AY%2F4Xf1PDcbPBd6x%2FGfsImtIbzbE7Y%3D&reserved=0


 

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথর্ র্িুর্ হিাে 12টে িিুৃয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হিাে 

িিুৃযর সংখযাথক্ 55,458 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Albany  2  

Bronx  1  

Erie  2  

Greene  1  

Monroe  2  

Nassau  1  

Niagara  1  

Queens  1  

Warren  1  

   

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গর্ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হিথয় হবথে বয়সী হযাগয থর্উ 

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

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

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

আবেযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আিাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযশ্চক্ত হেে-

পথরিাথলি গর্ টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি িার্ িারা আথি থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথিথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথি নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হযখাথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথিথন্টর িিয খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্।   

   

হযসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থেশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি িার্ 

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থেশুথরাগ থবথেষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থিথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রািীর্ 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাথি নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রি পথরিালর্া ক্রথে, িাথের 

সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থে। বাবা-িা এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি 

হযথি পাথরর্, িাথের শ্চজপ হক্াড 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা ক্াোক্াথে 

অবস্থার্গুথল খুুঁথজ হপথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হয 

হিাভাইডার ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়স েথলর জর্য 

অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথিাথেি র্য়।   

   

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িুর্ িিে, িহুল জজজ্ঞাবসি 

প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্৷   

   

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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6ph8bVnceuTKkiGBtGKhaG6qzfMi7gLFuS%2BYG5nS78%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6ph8bVnceuTKkiGBtGKhaG6qzfMi7gLFuS%2BYG5nS78%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6ph8bVnceuTKkiGBtGKhaG6qzfMi7gLFuS%2BYG5nS78%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5wn%2FI9163JbW2DNfylKbK06N7elzkl13%2FFXyBSG7zO4%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5wn%2FI9163JbW2DNfylKbK06N7elzkl13%2FFXyBSG7zO4%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%7C5070838c76904286164308da2a12a1a1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868556785193905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jRAwI1TTkyIa4QGc5JyoH1H4H1d0fmUX5vpT%2B3vFQ%2BM%3D&reserved=0


 

 

গিক্াল, 2,783 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিি হডাজ হপথয়থের্, এবং 2,743 জর্ 

িাথের টেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এির্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ থর্থি 

অঞ্চল অর্ুসাথর হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বণর ডাো            

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি      

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে      

Capital Region  972,290  137  889,487  141      

Central New York  650,460  88  602,271  88      

Finger Lakes  870,567  50  808,345  149      

Long Island  2,205,197  383  1,964,206  361      

Mid-Hudson  1,724,897  328  1,514,706  296      

Mohawk Valley  327,461  42  304,930  30      

New York City  8,096,986  1,479  7,185,272  1,415      

North Country  307,549  41  278,456  43      

Southern Tier  443,427  76  406,605  75      

Western New York  961,662  159  885,672  145      

হেে বযাপী  16,560,496  2,783  14,839,950  2,743      

              

িুোর/িাড়বি েে            

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে        

Capital Region  517,990  1,918  10,853        

Central New York  352,679  1,460  8,200        

Finger Lakes  544,718  2,074  12,295        

Long Island  1,250,153  2,983  18,981        

Mid-Hudson  968,646  2,251  17,209        

Mohawk Valley  182,509  563  3,619        

New York City  3,228,857  7,095  47,013        

North Country  164,600  777  3,762        

Southern Tier  244,820  918  4,824        

Western New York  582,129  1,644  12,107        

হেে বযাপী  8,037,101  21,683  138,863        

  



 

 

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ িযাক্ার ডযােথবাডন পাওয়া যাথে যার িাধ্যথি COVID-19 টেক্া থবিরর্ 

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 

ঘণ্টার িথধ্য থরথপােন ক্রা আবেযক্ ক্থর; এই হেথের টেক্াোর্ িথিষ্টার সব হিথয়  ালর্াগাে 

ডাো িুথল ধ্রার জর্য টেক্া িথয়াথগর ডাো ডযােথবাথডন ি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 সািার্য পাি নক্য িাথক্, 

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

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।  

  

দ্রষ্টিে: বুধ্বার, 27 এথিল, 2022 হিথক্, টেক্ার েযাোথসর ক্ারথর্ স্বাস্থযথসবা ক্িী সংখযা হ্রাস 

পাওয়ার থবষয়টে আর সাপ্তাথ ক্ভাথব থরথপােন ক্রা  থব র্া ক্ারর্ ডাো থস্থথিেীল 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 হযাগাথযাগ ক্রুর্।  

  

###  
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