
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/26/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

হেেিোপী 7-বেম্বর্র গড় আক্রাম্বের সংখ্ো 5 হে হিম্বক সি নবর্ম্ন পর্ নাম্বে রম্বেম্বে — োর্া 

র্ে বের্ ধম্বর হ্রাস হপম্বেম্বে  

  

আম্বগর সপ্তাম্ব র িুলর্াে সি অঞ্চল জুম্বড় আক্রাম্বের সংখ্োর প্রিণিা বর্ম্নেুখ্ী  

  

েুটের সপ্তা াম্বের প্রস্তুবির জর্ে গভর্ নর বর্উ ইেকনিাসীম্বক হকাবভড-19 এর বিরুম্বে 

সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার জর্ে  াবিোরগুম্বলার িেি ার অিো ি রাখ্ম্বি 

উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, িুোর, পরীিা ও বিবকৎসা  

   

গিকাল রাজে িোপী 16 জম্বর্র েৃিুে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"হেথোথরয়াল হড সপ্তা াথের থেথক্ যাওয়ার এবং যাো ক্রার প্রস্তুথি হর্ওয়ার এবং থপ্রয়জর্থের 

সাথি থেথলি  ওয়ার সাথি সাথি, আথে হক্াথভড-19 হিথক্ সুরো হেয় এবং থিথক্ৎসা ক্থর এের্ 

 াথিয়ারগুথলার সুথবধা গ্র থের জর্য আথে থর্উ ইয়ক্নবাসীথের উৎসাথ ি ক্রথে," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর হ াকল৷ "হক্াথভড-19 হিথক্ গুরুির অসুস্থিা এড়াথর্ার হসরা উপায়  থলা আপর্ার 

টেক্া ও বুোর হডাজ গ্র থের োধযথে  ালর্াগাে িাক্া৷ পরীোগুথল আোথের েুব নল থপ্রয়জর্থের 

েথধয হরাগ েথড়থয় পড়া বন্ধ ক্রথি সা াযয ক্রথি পাথর, িাই আসুর্ এই গুরুত্বপূে ন  াথিয়াথরর 

বযব ার অবযা ি রাথি৷ যথে আপর্ার পরীোর ফলাফল পজজটেভ আথস, িা থল থিথক্ৎসা 

সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্। এই ে াোরীর েধয থেথয় থর্রাপথে এথগথয় যাওয়ার 

জর্য ক্াজ ক্রার সেয় িলুর্ আেরা এথক্ অপথরর থেথক্ হিয়াল রািা অবযা ি রাথি৷"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধরা  থলা:   

• প্রবি 100k-হি হকস সংখ্ো - 46.93  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখ্ো - 42.81  

• র্িগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 132,106  



 

 

• হোে পজজটেভ - 9,172  

• পজজটেম্বভর েিাংে - 6.59%**   

• 7 বেম্বর্র গড় ইবিিািম্বকর েিাংে - 7.68%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,518 (-135)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 436  

• ICU-হি ভবিন িাকা হরাগী - 243 (+9)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 91 (-1)  

• হোে োড়া হপম্বেম্বের্ - 305,841 (+518)  

• HERDS-এর োধেম্বে স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ েৃিুে - 16  

• HERDS-এর োধেম্বে স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হোে েৃিুে - 

56,004  

   

** হফডাথরল থডপােনথেন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উেযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রাে র্ীথিোলার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থেউথর্টেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরোথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংিযার ডাো -- 

পজজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

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

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

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

   

গুরুত্বপূণ ন টেকা: হসােবার, এথপ্রল 4 হিথক্ ক্ায নক্র, হফডারল স্বাস্থয ও োর্ব পথরথেবা থবভাগ 

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

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

ইয়ক্ন হেথের ইথিবািথক্র শিাংথশর হেটিক্ 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 

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

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

এক্টে সম্প্রোথয়র উপর ভাইরাথসর প্রভাথবর সব হিথয় থর্ভনরথযাগয হেটিক্  ল প্রথি 100,000 

হক্থসর েথধয হক্থসর সংিযার হডো -- ইথিবািক্িার শিাংশ র্য়।   

  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হোে েৃিুে - 

71,485  

     

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থাথর্ োরা যাওয়া বযজক্তরা অেভুনক্ত আথের্।     

  

• হোে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 38,848,629  



 

 

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হোে হডাজ - 30,820  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হোে হডাজ - 112,570  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার অেি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 92.5%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার সম্পূণ ন 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 84.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার অেি 

একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার সম্পূণ ন 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 87.3%   

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার অেি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.5%   

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ (CDC) - 73.5%   

• সকল বর্উইেকনিাসীর র্ি েিাংে টেকার অেি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 82.1%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার বসবরজ সম্পূণ ন কম্বরম্বের্ - 

74.4%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার কেপম্বি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 90.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার সম্পূণ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 77.3%  

     

প্রথিটে অঞ্চথলর প্রথি 100  াজার জর্সংিযার েথধয 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংিযা থর্ম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
হসােিার, 23 হে, 

2022  

েঙ্গলিার, 24 হে, 

2022  

িুধিার, 25 হে, 

2022  

Capital 

Region  
47.15  44.60  41.91  

Central New 

York  
22.44  21.79  19.62  

Finger Lakes  29.75  28.17  26.60  

Long Island  58.49  58.29  57.36  

Mid-Hudson  46.16  45.60  43.86  

Mohawk 

Valley  
32.88  31.53  29.00  

New York City  47.19  46.30  45.47  

North Country  29.53  29.84  26.94  



 

 

Southern Tier  40.44  38.57  35.70  

Western New 

York  
42.34  39.02  35.72  

হেে িোপী  45.36  44.29  42.81  

  

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

শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:     

     

অঞ্চল  হসােিার, 23 হে, 2022  েঙ্গলিার, 24 হে, 2022  িুধিার, 25 হে, 2022  

Capital Region  11.51%  11.03%  10.65%  

Central New York  6.42%  6.35%  5.79%  

Finger Lakes  11.06%  10.50%  10.10%  

Long Island  10.53%  10.64%  10.68%  

Mid-Hudson  9.62%  9.72%  8.68%  

Mohawk Valley  8.69%  8.50%  8.09%  

New York City  6.32%  6.37%  6.18%  

North Country  7.68%  7.62%  6.83%  

Southern Tier  9.06%  8.36%  8.04%  

Western New York  14.61%  14.14%  12.95%  

হেে িোপী  8.04%  8.03%  7.68%  

    

** হফডাথরল থডপােনথেন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উেযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রাে র্ীথিোলার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থেউথর্টেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরোথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংিযার ডাো -- 

পজজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরার 7-থেথর্র পরীোর পজজটেভ 

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে **:     

    

NYC এর িম্বরা  হসােিার, 23 হে, 2022  েঙ্গলিার, 24 হে, 2022  িুধিার, 25 হে, 2022  

Bronx  4.50%  4.55%  4.30%  

Kings  6.49%  6.46%  6.28%  

New York  6.80%  6.79%  6.74%  

Queens  6.54%  6.70%  6.48%  

Richmond  7.59%  7.63%  7.50%  

    



 

 

** হফডাথরল থডপােনথেন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উেযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রাে র্ীথিোলার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থেউথর্টেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরোথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংিযার ডাো -- 

পজজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

     

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 9,172 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পজজটেভ  থয়থেল, 

যার ফথল হোে সংিযা ো াঁথড়থয়থে 5,377,292 এ। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেেে থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হোে পজজটেভ  র্িুর্ পজজটেভ  

Albany  65,501  163  

Allegany  9,456  13  

Broome  50,175  58  

Cattaraugus  16,499  24  

Cayuga  17,618  18  

Chautauqua  25,289  38  

Chemung  23,009  27  

Chenango  10,072  14  

Clinton  18,518  27  

Columbia  11,166  21  

Cortland  11,507  9  

Delaware  8,521  27  

Dutchess  68,844  139  

Erie  233,171  361  

Essex  6,294  13  

Franklin  10,251  15  

Fulton  13,720  22  

Genesee  14,689  16  

Greene  9,287  10  

Hamilton  931  1  

Herkimer  15,050  11  

Jefferson  21,966  33  

Lewis  6,524  6  

Livingston  12,557  15  

Madison  14,553  13  

Monroe  167,014  208  

Montgomery  12,771  25  



 

 

Nassau  437,519  857  

Niagara  52,394  84  

NYC  2,461,131  4,229  

Oneida  59,387  52  

Onondaga  123,413  96  

Ontario  22,018  24  

Orange  113,694  175  

Orleans  9,299  12  

Oswego  29,240  30  

Otsego  11,008  28  

Putnam  25,565  43  

Rensselaer  34,909  160  

Rockland  98,045  151  

Saratoga  51,497  113  

Schenectady  36,533  80  

Schoharie  5,478  8  

Schuyler  3,803  5  

Seneca  6,484  4  

St. Lawrence  22,797  15  

Steuben  21,695  31  

Suffolk  456,370  865  

Sullivan  19,752  42  

Tioga  11,972  19  

Tompkins  21,883  52  

Ulster  34,775  67  

Warren  15,292  36  

Washington  13,254  23  

Wayne  18,810  15  

Westchester  271,657  505  

Wyoming  8,885  22  

Yates  3,780  2  

 

     

থর্থির িিয  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগীথের েথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পজজটেভ  ওয়া 

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



 

 

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন  থয়থের্ িাথের সংিযা প্রক্াশ 

ক্থর:     

     

অঞ্চল  

িিনোম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখ্ো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রাে 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রাে 

জটেলিার 

কারম্বণ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

হর্সি হরাগীর 

ভবিনর সেে 

ভবিনর 

কারণগুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ্ বেল র্া  

হর্সি হরাগীর 

ভবিনর সেে 

ভবিনর 

কারণগুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ্ বেল র্া 

িাম্বের %  

Capital 

Region  
175  110  62.9%  65  37.1%  

Central 

New York  
77  38  49.4%  39  50.6%  

Finger 

Lakes  
340  97  28.5%  243  71.5%  

Long 

Island  
461  206  44.7%  255  55.3%  

Mid-

Hudson  
225  96  42.7%  129  57.3%  

Mohawk 

Valley  
32  17  53.1%  15  46.9%  

New York 

City  
809  305  37.7%  504  62.3%  

North 

Country  
69  38  55.1%  31  44.9%  

Southern 

Tier  
83  38  45.8%  45  54.2%  

Western 

New York  
247  109  44.1%  138  55.9%  

হেে 

িোপী  
2,518  1,054  41.9%  1,464  58.1%  

   

ওথেক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনোথর্ সংক্রেেরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

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

ভযাথরথয়ন্ট সংক্রাে 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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ef6MuOU5RhzrXPSVsonKQPnMFjS7spMrsrnyadlcqL4%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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ef6MuOU5RhzrXPSVsonKQPnMFjS7spMrsrnyadlcqL4%3D&reserved=0


 

 

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হোে 16টে েৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হোে 

েৃিুযর সংিযাথক্ 56,004 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেিাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ েৃিুে                   

Bronx  1  

Erie  1  

Kings  3  

Nassau  1  

Onondaga  1  

Queens  2  

Richmond  2  

St. Lawrence  1  

Steuben  1  

Suffolk  3  

সব নথোে  16  

  

  

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

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হিালা রথয়থে, হযিাথর্ সবগুথলা সাইথে 12 বের বা িার হবথশ বয়সী 

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

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

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

পথরিাথলি গে টেক্াোর্ হক্থন্দ্র এক্টে অযাপথয়ন্টথেন্ট থর্থি িার্ িারা  'আথে থক্ হযাগয' অযাথপ 

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

অযাপথয়ন্টথেথন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাথে নথস, ডাক্তার বা  াসপািাথল হযিাথর্ টেক্ার 

বযবস্থা আথে হসিাথর্ হযাগাথযাগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথেথন্টর িিয িুাঁজথি vaccines.gov  ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্।     

     

হযসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথেন্ট থর্থি িার্ 

িাথেরথক্ িাথের সোথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থিথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রােীে 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাথে নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রে পথরিালর্া ক্রথে, িাথের 

সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা িুাঁথজ থর্থি থপিাোিা ও 

অথভভাবক্রা vaccines.gov,  ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের জজপ হক্াড 438829 র্ম্বথর 

হেক্সে ক্রথি পাথরর্ অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রথি পাথরর্। থর্জিি ক্রুর্ হয 

প্রোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর 

জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এিথর্া অর্ুথোথেি 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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uBVeX1Fs47x%2BQ%2FacQWX94cPb3d1ulGbjZR4H%2F%2FAJ8sk%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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uBVeX1Fs47x%2BQ%2FacQWX94cPb3d1ulGbjZR4H%2F%2FAJ8sk%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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uBVeX1Fs47x%2BQ%2FacQWX94cPb3d1ulGbjZR4H%2F%2FAJ8sk%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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA50fXav7xdG1hHF7%2FGayHWmcJ0mVleogVyLeDhvQvA%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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SA50fXav7xdG1hHF7%2FGayHWmcJ0mVleogVyLeDhvQvA%3D&reserved=0


 

 

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিাোিা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িুর্ িিে, িহুল 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের জর্ে আোম্বের ওম্বেিসাইে  হেখু্র্৷     

     

গিক্াল, 4,098 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার প্রিে হডাজ হপথয়থের্, এবং 3,311 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজ সমূ্পে ন ক্থরথের্। টেক্া হপথয়থের্ এের্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ থর্থি 

অঞ্চল অর্ুসাথর হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেিাথর্া  থয়থে:  

  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুর্ােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বণর ডাো        

  

টেকার কেপম্বি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এের্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এের্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রেিধ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

ক্রেিধ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

Capital Region  970,860  135  891,386  146  

Central New York  650,893  120  603,914  132  

Finger Lakes  871,907  188  810,916  184  

Long Island  2,209,119  467  1,972,740  448  

Mid-Hudson  1,726,739  354  1,522,026  394  

Mohawk Valley  327,706  51  305,767  64  

New York City  8,128,641  2,154  7,216,542  1,588  

North Country  307,884  70  279,259  78  

Southern Tier  445,955  376  408,322  108  

Western New York  963,681  183  889,011  169  

হেে বযাপী  16,603,385  4,098  14,899,883  3,311  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রেিধ নোর্  

হোে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে    

Capital Region  551,125  1,492  7,449    

Central New York  371,913  1,087  3,778    

Finger Lakes  576,494  1,819  7,200    

Long Island  1,318,600  3,289  17,484    

Mid-Hudson  1,026,223  3,117  14,381    

Mohawk Valley  192,619  518  2,240    

New York City  3,391,241  8,454  46,527    

North Country  174,026  660  1,726    

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%7C89f45ee9548744cac7ad08da3f4106d9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637891845777138696%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4g%2Bor2HbOcAwBkkq7hmC5Ecqg6Vbz5elGyNBai80b38%3D&reserved=0


 

 

Southern Tier  260,296  856  3,693    

Western New York  614,829  1,655  7,561    

হেে বযাপী  8,477,366  22,947  112,039    

          

  

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ িযাক্ার ডযাশথবাডন পাওয়া যাথে যার োধযথে 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 প্রথয়াথগর সব িিয 24 

ঘণ্টার েথধয থরথপােন ক্রা আবশযক্ ক্থর; এই হেথের টেক্াোর্ প্রথিষ্টার সব হিথয়  ালর্াগাে 

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

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

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

হযটেথি হফডারালভাথব প্রথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেিাে পাি নক্য অেভুনক্ত িাথক্। 

উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অেভুক্ত আথে।   
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