
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

  

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

FDA প্রিম িুোর হডাজ অর্ুম্বমাের্ কম্বরম্বে পাাঁচ হিম্বক 11 িের িেসীম্বের জর্ে  

  

মাত্র অম্বধ নম্বকর হিবে হ াগে জর্সংখ্ো িুোর হর্ওোে, গভর্ নর বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

উৎসা  প্রোর্ করম্বের্ হকাবভড-19 এর বিরুম্বে সুরক্ষা প্রোর্ করা সরঞ্জাম্বমর সুবিধা 

বর্ম্বি  

   

গিকাল রাজে িোপী 24 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।  

  

"আজ ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডথিথর্থেশথর্র (Food and Drug Administration) পাাঁচ হিথক্ 11 

বের বয়সীথের জর্য প্রিি হক্াথভড-19 বুোর অর্ুথিাের্ ক্থরথে। হরাগ থর্য়ন্ত্রণ ও প্রথিথরাধ 

হক্ন্দ্রগুথলর অর্ুথিােথর্র পথর থর্উ ইয়ক্নবাসীরা থর্রাপথে এই প্রাণ-রোক্ারী সরঞ্জাি িাথের 

থশশুথের প্রোর্ ক্রথি পারথবর্," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "ইথিিথধয, আথি আিাথের বাবা-িা 

এবং অথভভাবক্থের আহ্বার্ ক্রথে িারা িাথের থর্থজথের এবং িাথের থপ্রয়জর্থের থর্রাপে 

রাখার জর্য যা ক্রথি পাথরর্ িা হযর্ ক্থরর্। এর িথধয আথে বুোর হর্ওয়া, যথে িা আপথর্ 

এখথর্া র্া থর্থয় িাথক্র্। আসুর্ থর্উ ইয়ক্ন আিরা এক্ সাথি ক্াজ ক্থর এবং পরস্পথরর যত্ন 

থর্ই।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

·     প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখ্ো - 44.25  

·     প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখ্ো - 50.50  

·     বরম্বপােন করা পরীক্ষার ফলাফল - 86,429  

·     হমাে ইবিিাচক - 8,647   

·     ইবিিাচম্বকর েিাংে - 9.42%**   

·    7-বেম্বর্ গড় ইবিিাচম্বকর েিাংে - 7.66%**  



 

 

·      াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,649 (+152)   

·     র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 401   

·     ICU-হি িাকা হরাগী - 245 (+12)   

·    ইবিউম্বিের্ স  ICU-হি িাকা হরাগী - 95 (+4)   

·     হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 302,066 (+231)   

·     HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 24   

·     HERDS-এর মাধেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে - 55,816  

   

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

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্রে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থিউথর্রেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরিাথপর সবথচথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজরেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

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

NYS DOH-এর ডাো সংগ্রথ র এক্রে উৎস যা শুধু  াসপািাল, র্াথস নং হ াি ও প্রাপ্তবয়স্কথের 

পথরচয না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনকৃ্ি দেথর্ক্ সুথর্জিি িৃিুযর ডাো সংগ্র  ক্থর।    

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: হসািবার, এথপ্রল 4 হিথক্ ক্ায নক্র, হফডারল স্বাস্থ্য ও িার্ব পথরথেবা থবভাগ 

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

অযাথন্টথজর্ পরীো আর আবশযক্ ক্রথে র্া পরীো ক্রার স্থ্ার্গুথলর জর্য। এর ফথল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেথের ইথিবাচথক্র শিাংথশর হিরিক্ 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 

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

রাখা  থব। এই পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবেথয়র ক্ারথণ, 

হক্াথর্া ক্থিউথর্রের উপর ভাইরাথসর প্রভাব পথরিাথপর জর্য সবথচথয় থর্ভনরথযাগয হিরিক্ 

 থলা প্রথি 100,000 এর িথধয হক্থসর সংখযার ডাো - শিক্রা পজজরেভ ফলাফল র্য়।   

  

·     CDC-এর মাধেম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 71,264   

     

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

সারেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াি, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থ্ার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থ্াথর্ িারা যাওয়া বযজক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।     

  

·    প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাম্বজর সংখ্ো - 38,689,215   

·    বিগি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 17,081   

·     গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 151,468   

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে  ারা টেকার অন্তি একটে হডাজ 

বর্ম্বেম্বের্ - 92.6%     



 

 

·     18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে  ারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ - 83.9%    

·     18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের  ি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

·    18 িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে  ারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ (CDC) - 87.2%    

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.3%   

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

(CDC) - 73.3%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে  ারা টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 82.1%   

·     সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে  ারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ - 74.3%   

·    সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে  ারা টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

90.4%   

·    সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর েিাংে  ারা টেকার বসবরজ সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) - 77.2%   

     

প্রথিরে অঞ্চথলর প্রথি 100  াজার জর্সংখযার িথধয 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংখযা থর্ম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
েবর্িার, 14 হম, 

2022  

রবিিার, 15 হম, 

2022  

হসামিার, 16 হম, 

2022  

Capital Region   55.74  56.11  57.04  

Central New 

York   
33.55  32.96  33.18  

Finger Lakes   41.54  40.99  40.38  

Long Island   60.36  62.41  62.72  

Mid-Hudson   51.81  52.83  53.31  

Mohawk 

Valley   
44.45  43.33  41.80  

New York City   42.91  43.81  47.42  

North Country   38.36  39.62  38.97  

Southern Tier   51.90  52.08  50.12  

Western New 

York   
61.52  60.14  59.43  

হেে িোপী   48.31  48.98  50.50  

  

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র পরীোর পজজরেভ ফলাফথলর গড় 

শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে**:     

     



 

 

অঞ্চল  েবর্িার, 14 হম, 2022  রবিিার, 15 হম, 2022  হসামিার, 16 হম, 2022  

Capital Region  12.23%  12.35%  12.28%  

Central New York  8.85%  8.91%  8.89%  

Finger Lakes  13.50%  13.49%  13.15%  

Long Island  10.65%  10.89%  10.79%  

Mid-Hudson  8.00%  8.62%  9.51%  

Mohawk Valley  9.57%  9.31%  9.05%  

New York City  4.51%  4.72%  5.18%  

North Country  9.26%  9.57%  9.32%  

Southern Tier  10.40%  10.51%  10.28%  

Western New York  18.70%  18.50%  18.20%  

হেে িোপী  7.11%  7.34%  7.66%  

    

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

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্রে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থিউথর্রেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরিাথপর সবথচথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজরেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিরে থর্উ ইয়ক্ন থসরে বথরার 7-থেথর্র পরীোর পজজরেভ 

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:     

    

NYC এর িম্বরা  েবর্িার, 14 হম, 2022  রবিিার, 15 হম, 2022  হসামিার, 16 হম, 2022  

Bronx  3.63%  3.76%  3.75%  

Kings  3.75%  4.01%  5.00%  

New York  5.49%  5.62%  5.94%  

Queens  4.98%  5.16%  5.26%  

Richmond  5.89%  6.02%  6.50%  

    

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

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্রে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থিউথর্রেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরিাথপর সবথচথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজরেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

     

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 8,647 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় ইথিবাচক্ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হিাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,297,214 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্রে হভৌগথলক্ 

থবথেেণ থর্ম্নরূপ:  

  



 

 

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  64,221  140  

Allegany  9,342  11  

Broome  49,434  68  

Cattaraugus  16,260  23  

Cayuga  17,466  21  

Chautauqua  24,856  65  

Chemung  22,763  26  

Chenango  9,934  13  

Clinton  18,223  27  

Columbia  10,941  16  

Cortland  11,422  7  

Delaware  8,345  9  

Dutchess  67,634  97  

Erie  229,641  497  

Essex  6,186  8  

Franklin  10,137  7  

Fulton  13,549  24  

Genesee  14,522  20  

Greene  9,175  14  

Hamilton  923  -  

Herkimer  14,909  7  

Jefferson  21,657  38  

Lewis  6,465  11  

Livingston  12,429  9  

Madison  14,415  19  

Monroe  164,926  209  

Montgomery  12,585  20  

Nassau  429,832  684  

Niagara  51,661  102  

NYC  2,425,102  4,342  

Oneida  58,773  65  

Onondaga  122,458  125  

Ontario  21,753  14  



 

 

Orange  112,149  136  

Orleans  9,192  16  

Oswego  29,015  29  

Otsego  10,788  32  

Putnam  25,139  45  

Rensselaer  34,194  66  

Rockland  96,874  133  

Saratoga  50,528  79  

Schenectady  35,795  92  

Schoharie  5,397  11  

Schuyler  3,760  3  

Seneca  6,434  8  

St. Lawrence  22,583  30  

Steuben  21,413  26  

Suffolk  448,876  612  

Sullivan  19,389  25  

Tioga  11,800  10  

Tompkins  21,399  54  

Ulster  34,235  47  

Warren  14,950  31  

Washington  13,039  17  

Wayne  18,612  15  

Westchester  267,231  378  

Wyoming  8,747  7  

Yates  3,736  7  

 

     

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগীথের িথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পজজরেভ  ওয়া 

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জরেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথিন 

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

ক্থর:     

     

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

হ সি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

হ সি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 



 

 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখ্ো  

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ্ বেল র্া  

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ্ বেল র্া 

িাম্বের %  

Capital 

Region  
227  141  62.1%  86  37.9%  

Central 

New York  
113  64  56.6%  49  43.4%  

Finger 

Lakes  
378  149  39.4%  229  60.6%  

Long 

Island  
430  208  48.4%  222  51.6%  

Mid-

Hudson  
236  126  53.4%  110  46.6%  

Mohawk 

Valley  
70  43  61.4%  27  38.6%  

New York 

City  
739  310  41.9%  429  58.1%  

North 

Country  
68  40  58.8%  28  41.2%  

Southern 

Tier  
138  49  35.5%  89  64.5%  

Western 

New York  
250  130  52.0%  120  48.0%  

হেে 

িোপী  
2,649  1,260  47.6%  1,389  52.4%  

   

ওথিক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনিাথর্ সংক্রিণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

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

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

     

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হিাে 24রে িৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হিাে 

সংখযা 55,816 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany  2  

Broome  1  

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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3nxuxCbE9urPlcWxBNAZrbW5rKWJR96%2BWw%2BQ8s9yp4%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d3nxuxCbE9urPlcWxBNAZrbW5rKWJR96%2BWw%2BQ8s9yp4%3D&reserved=0


 

 

Columbia  1  

Herkimer  1  

Kings  4  

Monroe  2  

Nassau  1  

New York  3  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Queens  1  

Rockland  1  

Suffolk  2  

Tompkins  1  

Westchester  2  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেথের সব গণ রেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হচথয় হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ 

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

বযজক্তথের জর্য আথগ-আসথল আথগ-পাথবর্ থভথিথি সরাসথর উপথস্থ্ি  থয় রেক্া গ্র থণর 

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

আবশযক্  থব হস সম্পথক্নি িিয আিাথের ওথয়বসাইথে পাওয়া যাথব। হযসব বযজক্ত হেে-

পথরচাথলি গণ রেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্রে অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি চার্ িারা আথি থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথিথন্টর জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাগ, ফাথি নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হযখাথর্ রেক্ার 

বযবস্থ্া আথে হসখাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে রেক্ার 

অযাপথয়ন্টথিথন্টর িিয খুাঁজথি vaccines.gov  ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্।     

     

হযসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য রেক্ার অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্থি চার্ 

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রািীণ 

স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাথি নথস এই বয়সেথলর জর্য রেক্াোর্ ক্ায নক্রি পথরচালর্া ক্রথে, িাথের 

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

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

অবস্থ্ার্গুথল খুাঁথজ হপথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্জিি ক্রুর্ হয 

হপ্রাভাইডার ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 রেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়স েথলর জর্য 

অর্য হক্াথভড-19 রেক্া এখথর্া অর্ুথিাথেি র্য়।     

     

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে প্রস্তুি করা র্িযর্ 

িিে, প্রােে জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখু্র্৷   

     

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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXUOfRJyUFS239eWCPuS2nysUv3AfpscR20nVlqZZts%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXUOfRJyUFS239eWCPuS2nysUv3AfpscR20nVlqZZts%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wXUOfRJyUFS239eWCPuS2nysUv3AfpscR20nVlqZZts%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wT5daiA3%2FzngMMcM6xLXz3zu4IS0eMta6TfFtg18fH0%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wT5daiA3%2FzngMMcM6xLXz3zu4IS0eMta6TfFtg18fH0%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%7C6df2840b38ed483647bd08da3840a6ac%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637884147582592453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fzof8V806wU6oUBf9MoYSCiGKAR0PbS9HWgjOmVW8ec%3D&reserved=0


 

 

গিক্াল, 2,009 জর্ থর্উইয়ক্নবাসী িাথের রেক্ার প্রিি হডাজ হপথয়থের্, এবং 1,575 জর্ 

িাথের রেক্ার সব হডাজ সম্পন্ন ক্থরথের্। রেক্া হপথয়থের্ এির্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ থর্থচ 

অঞ্চল অর্ুসাথর হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ু ােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো        

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

Capital Region  974,035  71  891,172  67  

Central New York  651,587  58  603,357  39  

Finger Lakes  872,146  79  810,129  72  

Long Island  2,211,288  359  1,969,571  253  

Mid-Hudson  1,730,261  243  1,519,604  192  

Mohawk Valley  328,060  25  305,498  24  

New York City  8,117,804  1,026  7,205,765  768  

North Country  308,150  38  278,997  27  

Southern Tier  445,239  39  407,681  42  

Western New York  963,694  71  887,893  91  

হেে বযাপী  16,602,264  2,009  14,879,667  1,575  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রমিধ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে    

Capital Region  541,601  890  8,829    

Central New York  366,803  354  5,007    

Finger Lakes  567,037  685  8,236    

Long Island  1,295,940  2,178  19,100    

Mid-Hudson  1,008,015  1,569  15,627    

Mohawk Valley  189,731  201  2,734    

New York City  3,332,510  4,457  42,803    

North Country  171,606  287  2,497    

Southern Tier  255,555  262  3,878    

Western New York  605,327  617  8,168    

হেে বযাপী  8,334,125  11,500  116,879    

          

  



 

 

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ িযাক্ার ডযাশথবাডন পাওয়া যাথে যার িাধযথি COVID-19 রেক্া থবিরণ 

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

State Department of Health) রেক্াোর্ হক্ন্দ্রগুথলাথক্ হক্াথভড-19 রেক্া প্রথয়াথগর সব িিয 24 

ঘণ্টার িথধয থরথপােন ক্রা আবশযক্ ক্থর; এই হেথের রেক্াোর্ প্রথচষ্টার সব হচথয়  ালর্াগাে 

ডাো িুথল ধরার জর্য রেক্া প্রথয়াথগর ডাো ডযাশথবাথডন প্রথিথের্ আপথডে ক্রা  য়। NYSIIS 

এবং CIR হিথক্ প্রাপ্ত থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থ্য থবভাগ (New York State Department of 

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

হযরেথি হফডারালভাথব প্রথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেখাে পাি নক্য অন্তভুনক্ত িাথক্। 

উপথরর থরথলজরেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।   
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