
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইেম্বকনর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর গড় - সাম্প্রবিক িৃদ্ধের সমে রাম্বযের 

সি নাবিকগুবলর মম্বিে একটে - মার্ন 29 হিম্বক সি নবর্ম্ন  

  

বিঙ্গার হলকম্বসর 7-বেম্বর্র গড় হকম্বসর  ার হর্ম্বি আসম্বি িাকম্বে  

  

গভর্ নর হ াকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েুলবকেটে িেি ার করা র্াবলম্বে যাওোর যর্ে 

উৎসাব ি করম্বের্ হকাবভড-19 হিম্বক সুরবিি িাকম্বি এিং বর্বকৎসা করাম্বি: টেকা, 

িুোর, পরীিা ও বর্বকৎসা  

  

গিকাল রাযে িোপী 13 যম্বর্র মৃিুের কিা 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 এই ভাইরাথসর থবরুথে লড়াই ক্রার মথিা  াথিয়ার আথে এবং আমরা জাথর্ 

হে এটে ক্াজ ক্থর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "আপথর্ এবং আপর্ার থিয়জর্রা টেক্া থর্থয়থের্ 

িা থর্শ্চিি ক্রুর্ এবং আপর্ারা হোগয  থল বুোর থর্র্৷ আপথর্ েথে সুস্থ হবাধ র্া ক্থরর্ িা থল 

পরীো ক্রার্, উপসগ ন েিই ক্ম হ াক্ র্া হক্র্। েথে আপর্ার পরীোয় ইথিবাচক্ ফল আথস, 

িা থল উপলব্ধ থচথক্ৎসা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:   

  

• প্রবি 100  াযাম্বর হকম্বসর সংখ্ো - 31.82  

• প্রবি 100  াযাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখ্ো - 38.16  

• যিগুবল পরীিার িলািল যার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 66,835  

• হমাে ইবিিার্ক - 6,219  

• ইবিিার্ম্বকর েিাংে - 8.90**%  

• 7 বেম্বর্র গড় েিাংে ইবিিার্ক - 6.79%**  



 

 

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,050 (+130)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 302  

• ICU-হি ভবিন হরাগী - 206 (+7)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 70 (+0)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 297,211 (+158)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মািেম্বম বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 

13  

• HERDS-এর মািেম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে 

মৃিুে - 55,523  

    

** 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 পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখ্যার 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 ো শুধু  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও িাপ্তবয়স্কথের 

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

   

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

রাখ্া  থব। এই পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবেথয়র ক্ারথে, 

হক্াথর্া ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথসর িভাব পথরমাথপর জর্য সবথচথয় থর্ভনরথোগয হমটিক্ 

 থলা িথি 100,000 এর মথধয হক্থসর সংখ্যার ডাো - শিক্রা পশ্চজটেভ ফলাফল র্য়।   

  

• CDC-এর মািেম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিুে - 70,889  

     

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 হডায - 38,389,877  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডায - 18,146  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডায - 164,791  



 

 

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডায হপম্বেম্বের্ - 92.4%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন 

হডায হপম্বেম্বের্ - 83.8%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডায হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন 

হডায হপম্বেম্বের্ (CDC) - 86.9%   

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

হডায হপম্বেম্বের্ (CDC) - 83.1%   

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 73.1%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডায 

হপম্বেম্বের্ - 81.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডায হপম্বেম্বের্ - 

74.2%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডায 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 90.2%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার বসবরয সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ 

(CDC) - 76.9%   

     

িথিটে অঞ্চথলর িথি 100K জর্সংখ্যার মথধয 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংখ্যা থর্ম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
েবর্িার, 30 

এবপ্রল, 2022  

রবিিার, 1 হম, 

2022  

হসামিার, 2 হম, 

2022  

Capital 

Region   47.64  47.23  47.77  

Central New 

York   46.20  44.97  44.07  

Finger Lakes   44.94  43.33  43.21  

Long Island   38.43  39.36  41.10  

Mid-Hudson   33.27  33.65  34.64  

Mohawk 

Valley   52.57  51.40  51.13  

New York City   28.35  29.07  30.63  

North Country   38.39  38.46  38.36  

Southern Tier   51.14  50.03  50.62  

Western New 

York   58.40  58.08  58.15  



 

 

হেে িোপী   36.88  37.11  38.16  

 

   

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

শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে**:     

     

অঞ্চল  েবর্িার, 30 এবপ্রল, 2022  রবিিার, 1 হম, 2022  হসামিার, 2 হম, 2022  

Capital Region  10.90%  10.63%  10.22%  

Central New York  10.44%  10.21%  9.85%  

Finger Lakes  13.35%  12.93%  12.93%  

Long Island  7.81%  7.95%  8.30%  

Mid-Hudson  5.73%  6.43%  6.50%  

Mohawk Valley  9.54%  9.18%  9.11%  

New York City  4.09%  4.09%  4.18%  

North Country  9.10%  9.00%  9.06%  

Southern Tier  9.60%  9.36%  9.48%  

Western New York  17.45%  17.31%  17.45%  

হেেিোপী  6.76%  6.77%  6.79%  

    

** 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 পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখ্যার 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  েবর্িার, 30 এবপ্রল, 2022  রবিিার, 1 হম, 2022  হসামিার, 2 হম, 2022  

Bronx  2.74%  2.69%  2.73%  

Kings  3.71%  3.76%  3.64%  

New York  4.51%  4.49%  4.82%  

Queens  4.87%  4.85%  5.03%  

Richmond  4.45%  4.31%  4.28%  

    

** 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 পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখ্যার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

     

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 6,219 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীো পশ্চজটেভ  থয়থেল, 

োর ফথল হমাে সংখ্যা ো াঁথড়থয়থে 5,162,526 এ। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেেে থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পদ্ধযটেভ  র্িুর্ পদ্ধযটেভ  

Albany  61,935  120  

Allegany  9,123  14  

Broome  47,978  71  

Cattaraugus  15,876  22  

Cayuga  17,147  23  

Chautauqua  24,064  30  

Chemung  22,175  26  

Chenango  9,686  10  

Clinton  17,649  19  

Columbia  10,510  17  

Cortland  11,184  8  

Delaware  8,113  5  

Dutchess  65,842  72  

Erie  221,004  500  

Essex  5,971  10  

Franklin  9,883  13  

Fulton  13,209  19  

Genesee  14,150  24  

Greene  8,921  7  

Hamilton  908  3  

Herkimer  14,562  25  

Jefferson  20,968  43  

Lewis  6,329  8  

Livingston  12,098  10  

Madison  14,067  28  

Monroe  160,323  190  

Montgomery  12,274  14  

Nassau  417,503  490  

Niagara  49,909  82  

NYC  2,371,426  2,566  



 

 

Oneida  57,124  100  

Onondaga  119,941  132  

Ontario  21,158  28  

Orange  109,519  111  

Orleans  8,942  20  

Oswego  28,317  28  

Otsego  10,423  12  

Putnam  24,433  32  

Rensselaer  33,059  49  

Rockland  94,746  100  

Saratoga  48,603  83  

Schenectady  34,426  43  

Schoharie  5,237  10  

Schuyler  3,672  1  

Seneca  6,291  8  

St. Lawrence  22,216  21  

Steuben  20,719  34  

Suffolk  437,854  414  

Sullivan  18,949  23  

Tioga  11,440  18  

Tompkins  20,467  65  

Ulster  33,107  52  

Warren  14,333  32  

Washington  12,547  23  

Wayne  18,129  17  

Westchester  259,924  281  

Wyoming  8,551  12  

Yates  3,612  1  

 

     

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 সংখ্যা িক্াশ 

ক্থর:     

     

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 



 

 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখ্ো  

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

যটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

যটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর েিাংে  

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল 

র্া  

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ্ বেল র্া 

িাম্বের েিাংে  

Capital 

Region  164  110  67.1%  54  32.9%  

Central 

New York  138  90  65.2%  48  34.8%  

Finger 

Lakes  344  124  36.0%  220  64.0%  

Long Island  267  129  48.3%  138  51.7%  

Mid-

Hudson  187  108  57.8%  79  42.2%  

Mohawk 

Valley  47  28  59.6%  19  40.4%  

New York 

City  526  218  41.4%  308  58.6%  

North 

Country  67  34  50.7%  33  49.3%  

Southern 

Tier  123  46  37.4%  77  62.6%  

Western 

New York  187  110  58.8%  77  41.2%  

হেেিোপী  2,050  997  48.6%  1,053  51.4%  

   

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

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

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

     

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হমাে 13টে মৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, ো হমাে 

মৃিুযর সংখ্যাথক্ 55,523 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থচ হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে  

Chautauqua  1  

Dutchess  1  

Erie  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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g3p4ZAL%2FUqxK0axc%2Fw9Wfsda6kyGB3L%2BRFzGHFETZNM%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g3p4ZAL%2FUqxK0axc%2Fw9Wfsda6kyGB3L%2BRFzGHFETZNM%3D&reserved=0


 

 

Kings  2  

Livingston  1  

Monroe  1  

New York  1  

Onondaga  1  

Orleans  1  

Saratoga  1  

Suffolk  1  

  

    

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

ইয়ক্নবাসীথের জর্য হখ্ালা রথয়থে, হেখ্াথর্ 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। হলাক্জর্ 

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

বযবস্থা আথে হসখ্াথর্ হোগাথোগ ক্রথি পাথরর্, অিবা িাথের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপথয়ন্টথমথন্টর িিয খ্ুাঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্।     

     

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

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, 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, -হি 

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

অবস্থার্গুথল খ্ুাঁথজ হপথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হে 

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

অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখ্থর্া অর্ুথমাথেি র্য়।    

     

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের যর্ে র্িুর্ িিে, িহুল 

দ্ধযজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের যর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখ্ুর্৷    

     

গিক্াল, 2,040 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাথের টেক্ার িিম হডাজ হপথয়থের্, এবং 1,822 জর্ 

িাথের টেক্ার থসথরজ সমূ্পে ন ক্থরথেথলর্। টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ থর্থচ 

অঞ্চল অর্ুসাথর হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখ্াথর্া  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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2BPA8Kn8cOz5dulBw4GVeXXW2J1jcNU6mkwlQii7wQM%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2BPA8Kn8cOz5dulBw4GVeXXW2J1jcNU6mkwlQii7wQM%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2BPA8Kn8cOz5dulBw4GVeXXW2J1jcNU6mkwlQii7wQM%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ML6HkgR1gJweJjbya%2FaVKUNxzPDMjBzq%2FO6qWwYRCuU%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ML6HkgR1gJweJjbya%2FaVKUNxzPDMjBzq%2FO6qWwYRCuU%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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q6ysSiOZLA6Law3GaAPudREfAaWkeT7K86FzkwaM9QM%3D&reserved=0


 

 

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো            

  

টেকার কমপম্বি একটে হডায 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেদ্ধি  

টেকার বসবরযগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেদ্ধি      

অঞ্চল  

ক্রমিি নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

িম্বর িৃদ্ধে  

ক্রমিি নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

িম্বর িৃদ্ধে      

Capital Region  972,652  66  889,894  84      

Central New York  650,676  59  602,474  51      

Finger Lakes  870,891  78  808,719  79      

Long Island  2,206,394  335  1,965,252  244      

Mid-Hudson  1,726,254  467  1,515,899  490      

Mohawk Valley  327,559  29  305,050  25      

New York City  8,100,851  800  7,189,257  687      

North Country  307,661  20  278,575  33      

Southern Tier  443,640  66  406,800  38      

Western New York  962,133  120  886,162  91      

হেে বযাপী  16,568,711  2,040  14,848,082  1,822      

              

িুোর/িাড়বি েে            

অঞ্চল  

ক্রমিি নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

িম্বর িৃদ্ধে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃদ্ধে        

Capital Region  523,878  1,026  11,817        

Central New York  355,707  495  7,055        

Finger Lakes  549,861  1,024  11,268        

Long Island  1,259,955  1,932  18,841        

Mid-Hudson  977,029  1,889  16,845        

Mohawk Valley  183,973  255  3,328        

New York City  3,249,409  3,780  41,153        

North Country  166,125  347  3,587        

Southern Tier  247,284  482  5,257        

Western New York  587,513  863  11,206        

হেে বযাপী  8,100,734  12,093  130,357        

  

   

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%7Cdb27fa70beba493dfb8c08da2d3dc1bf%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637872040516959533%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=el9BFRIkxKKK71aUUt7Lq7MHcovbZpDvtfq1j1Bv2k0%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। থর্উ ইয়ক্ন 

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

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

িাথক্। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।   
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