
 

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

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

হসন্ট্রাল বর্উ ইেকন -- সাম্প্রবিক িৃদ্ধে হেখার রাম্বযের প্রিম অঞ্চল -- বর্ম্নমুখী প্রিণিা 

হেখা অিো ি হরম্বখম্বে, হকম্বসর  ার 12.1% কম্বমম্বে গি সপ্তাম্ব র িুলর্াে  

  

আম্বেপাম্বের অঞ্চল সমূ  -- বিঙ্গার হলকস, হমা ক ভোবল এিং সাউোর্ ন টেোর -- 

হকম্বসর  ার গি সপ্তাম্ব র িুলর্াে কম  

  

হকাবভড-19 সংক্রান্ত  াসপািাম্বল ভবিন হসন্ট্রাল বর্উ ইেকন, বিঙ্গার হলকস, হমা ক 

ভোবল, এিং সাউোর্ ন োোম্বর কমম্বে  

  

গিকাল রাযে িোপী 21 যম্বর্র মৃিুের কিা বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজকক্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকের হক্াথভড-19 হ াক্াকবলায় হেকের অগ্রগথি 

সম্পকক্ন আপকডে থেকয়কেন্ম পাশাপাথশ বসন্ত এবং গ্রীকের  াসগুথলকি ক্থ উথর্টেকক্ থর্রাপে 

রাখার প্রশাসকর্র হেষ্টার অংশ থ সাকব 75 থ থলয়কর্র হবথশ ওভার-েয-ক্াউন্টার হক্াথভড-19 

পরীক্ষা বযবস্থা থবিরণ ক্রার ক্িা হ াষণা ক্করকের্। অযাে-হ া  রয্াথপড হেে থর্থেনষ্ট থবরথিকি 

থর্উ ইয়ক্নবাসীকের  াকে থবিরণ ক্রা  কে, যার  কযয হেেজকুে সু্কল এবং র্াথস নং হ া  

অন্তভভ নক্ত।  

  

"এই ভাইরাকসর থবরুকে সুরথক্ষি রাখার এবং থেথক্ৎসা ক্রার সরঞ্জা  আ াকের ক্াকে আকে -- 

আসুর্ হসগুথল আ রা বযব ার ক্থর," গভর্ নর হ াকল িম্বলর্। "টেক্াক্রণ স কজই উপলব্ধ 

এবং অিযন্ত ক্ায নক্র - হসো আপর্ার প্রি  হডাজ, থিিীয় হডাজ, বুোর হডাজ, বা আপথর্ 

থিিীয় বুোকরর জর্য হযাগয  কল, যথে আপথর্ এখকর্া আপর্ারটে র্া থর্কয় িাকক্র্, িা কল 

অথবলকে িা ক্রুর্। আপথর্ যথে অসুস্থ হবায ক্করর্, পরীক্ষা ক্রার্ এবং পরীক্ষার ফল পজজটেভ 

 কল আপর্ার থেথক্ৎসক্কক্ জজজ্ঞাসা ক্রুর্ থেথক্ৎসা ক্রাকর্ার জর্য। এই সরঞ্জা গুথল বযব ার 

ক্কর, আ রা এই   া ারীর  যয থেকয় থর্রাপকে এথগকয় যাওয়া অবযা ি রাখকি পাথর।"  

  

আজকক্র িিয সংকক্ষকপ থর্কে িভ কল যরা  কলা:   

  



• প্রবি 100  াযাম্বর হকম্বসর সংখো - 52.46  

• প্রবি 100  াযাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখো - 39.74  

• বরম্বপােন করা পরীক্ষার িলািল - 132,139  

•  হমাে ইবিিাচক - 10,251  

• ইবিিাচম্বকর েিাংে - 7.53%**   

• 7 বেম্বর্র গড় েিাংে ইবিিাচক - 7.17%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,143 (+24)  

• র্িুর্ ভবিন  ওো হরাগী - 426  

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 205 (+1)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন হরাগী  - 69 (-2)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 297,935 (+388)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িুর্ মৃিুে - 21  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিুে 

- 55,557  

    

** হফডাকরল থডপােনক ন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উ যার্ সাথভনকসস (HHS) এর পরীক্ষার থরকপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথি ালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্কয়ক্টে ক্ারকণ, হক্াকর্া ক্থ উথর্টেকি ভাইরাকসর 

প্রভাব পথর াকপর সবকেকয় থর্ভনরকযাগয পেথি  কলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজটেকভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

হ লি ইকলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স ডাো থসকে  (Health Electronic Response Data System)  কলা 

NYS DOH-এর ডাো সংগ্রক র এক্টে উৎস যা শুয ু াসপািাল, র্াথস নং হ া  ও প্রাপ্তবয়স্ককের 

পথরেয না হক্ন্দ্রগুকলা হিকক্ থরকপােনকৃ্ি দেথর্ক্ সুথর্জিি  িৃভ যর ডাো সংগ্র  ক্কর।    

   

গুরুত্বপূণ ন টেকা: হসা বার, এথপ্রল 4 হিকক্ ক্ায নক্র, হফডারল স্বাস্থয ও  ার্ব পথরকষবা থবভাগ 

(Health and Human Services, HHS) হর্থিবােক্ ফলাফল থরকপােন ক্রার জর্য হক্াথভড-19 দ্রুি 

অযাথন্টকজর্ পরীক্ষা আর আবশযক্ ক্রকে র্া পরীক্ষা ক্রার স্থার্গুথলর জর্য। এর ফকল, থর্উ 

ইয়ক্ন হেকের ইথিবােকক্র শিাংকশর হ টিক্ হক্বল পরীক্ষাগাকর থরকপােন ক্রা PCR 

(polymerase chain reaction, PCR) ফলাফল বযব ার ক্কর গর্র্া ক্রা  কব। ইথিবােক্ 

অযাথন্টকজর্ পরীক্ষা িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেকক্ থরকপােন ক্রা  কব এবং র্িভর্ দেথর্ক্ হক্স এবং 

প্রথি 100  াজার হক্কসর থরকপাকেন PCR এবং অযাথন্টকজর্ পরীক্ষাগুথল অন্তভভ নক্ত ক্রা অবযা ি 

রাখা  কব। এই পথরবিনর্ এবং পরীক্ষা ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবষকয়র ক্ারকণ, 

হক্াকর্া ক্থ উথর্টের উপর ভাইরাকসর প্রভাব পথর াকপর জর্য সবকেকয় থর্ভনরকযাগয হ টিক্ 

 কলা প্রথি 100,000 এর  কযয হক্কসর সংখযার ডাো - শিক্রা পজজটেভ ফলাফল র্য়।   

  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হমাে মিুৃে - 70,928  

     

NYS DOH ও NYC িারা CDC-এর ক্াকে থরকপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সা থয়ক্ হডি 

সাটেনথফকক্কের িকিয  াসপািাল, র্াথস নং হ া , প্রাপ্তবয়স্ককের হসবাসের্, বাথে,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযকক্াকর্া স্থাকর্  ারা যাওয়া বযজক্তরা অন্তভভ নক্ত আকের্।     



  

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডায - 38,440,174  

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডায - 25,410  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডায - 156,895  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি 

একটে হডায হপম্বেম্বের্ - 92.4%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূণ 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 সম্পূণ 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) - 73.2%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডায 

হপম্বেম্বের্ - 82.0%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূণ ন হডায হপম্বেম্বের্ - 

74.2%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একো হডায 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 90.2%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূণ ন হডায হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 77.0%  

     

প্রথিটে অঞ্চকলর প্রথি 100K জর্সংখযার  কযয 7-থেকর্র হক্কসর গে সংখযা থর্ম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
হসামিার, 2 হম, 

2022  

মঙ্গলিার, 3 হম, 

2022  

িুধ্িার, 4 হম, 

2022  

Capital Region   47.77  49.09  51.83  

Central New 

York   44.07  43.53  43.53  

Finger Lakes   43.21  43.05  42.48  

Long Island   41.10  42.44  42.68  

Mid-Hudson   34.64  35.86  37.79  

Mohawk 

Valley   51.13  51.57  49.51  

New York City   30.63  32.19  32.82  

North Country   38.36  37.00  36.62  



Southern Tier   50.62  50.37  49.29  

Western New 

York   58.15  58.62  58.09  

হেে িোপী   38.16  39.21  39.74  

 

   

গি থির্ থেকর্ থরকপােন ক্রা প্রকিযক্ অঞ্চকলর 7-থেকর্র পরীক্ষার পজজটেভ ফলাফকলর গে 

শিক্রা  ার থর্কে হেওয়া  কয়কে**:     

     

অঞ্চল  

হসামিার, 2 হম, 

2022  

মঙ্গলিার, 3 হম, 

2022  

িুধ্িার, 4 হম, 

2022  

Capital Region  10.22%  10.31%  10.73%  

Central New York  9.85%  9.82%  10.23%  

Finger Lakes  12.93%  13.02%  13.19%  

Long Island  8.30%  8.37%  8.69%  

Mid-Hudson  6.50%  6.63%  6.98%  

Mohawk Valley  9.11%  9.12%  9.36%  

New York City  4.18%  4.44%  4.62%  

North Country  9.06%  8.56%  9.07%  

Southern Tier  9.48%  9.08%  9.16%  

Western New 

York  17.45%  17.48%  17.18%  

হেেিোপী  6.79%  6.94%  7.17%  

    

** হফডাকরল থডপােনক ন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উ যার্ সাথভনকসস (HHS) এর পরীক্ষার থরকপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথি ালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্কয়ক্টে ক্ারকণ, হক্াকর্া ক্থ উথর্টেকি ভাইরাকসর 

প্রভাব পথর াকপর সবকেকয় থর্ভনরকযাগয পেথি  কলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজটেকভর শিক্রা  ার র্য়।   

   

গি থির্ থেকর্ থরকপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বকরার 7-থেকর্র পরীক্ষার পজজটেভ 

ফলাফকলর গে শিক্রা  ার থর্কে হেওয়া  কয়কে **:     

    

NYC এর িম্বরা  হসামিার, 2 হম, 2022  মঙ্গলিার, 3 হম, 2022  িুধ্িার, 4 হম, 2022  

Bronx  2.73%  2.92%  3.09%  

Kings  3.64%  3.72%  3.75%  

New York  4.82%  5.32%  5.75%  

Queens  5.03%  5.41%  5.76%  

Richmond  4.28%  4.55%  4.32%  

    



** হফডাকরল থডপােনক ন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উ যার্ সাথভনকসস (HHS) এর পরীক্ষার থরকপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথি ালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্কয়ক্টে ক্ারকণ, হক্াকর্া ক্থ উথর্টেকি ভাইরাকসর 

প্রভাব পথর াকপর সবকেকয় থর্ভনরকযাগয পেথি  কলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পজজটেকভর শিক্রা  ার র্য়।   

     

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেকে 10,251 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীর হক্াথভড-19 পরীক্ষা পজজটেভ  কয়থেল, 

যার ফকল হ াে সংখযা ো াঁোয় 5,181,916 এ। এক্টে হভৌগথলক্ থবকেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পদ্ধযটেভ  র্িুর্ পদ্ধযটেভ  

Albany  62,332  238  

Allegany  9,168  21  

Broome  48,205  104  

Cattaraugus  15,928  29  

Cayuga  17,224  44  

Chautauqua  24,175  55  

Chemung  22,283  60  

Chenango  9,730  15  

Clinton  17,736  65  

Columbia  10,573  30  

Cortland  11,240  32  

Delaware  8,150  14  

Dutchess  66,111  148  

Erie  222,464  769  

Essex  5,998  19  

Franklin  9,925  23  

Fulton  13,261  27  

Genesee  14,207  26  

Greene  8,961  18  

Hamilton  909  0  

Herkimer  14,634  32  

Jefferson  21,074  54  

Lewis  6,344  9  

Livingston  12,160  42  

Madison  14,148  45  

Monroe  161,151  411  

Montgomery  12,320  20  



Nassau  419,200  906  

Niagara  50,162  131  

NYC  2,378,061  3,476  

Oneida  57,464  159  

Onondaga  120,457  266  

Ontario  21,295  67  

Orange  109,896  221  

Orleans  8,985  27  

Oswego  28,469  94  

Otsego  10,493  40  

Putnam  24,546  61  

Rensselaer  33,241  107  

Rockland  95,018  139  

Saratoga  48,915  188  

Schenectady  34,676  133  

Schoharie  5,263  13  

Schuyler  3,688  10  

Seneca  6,321  18  

St. Lawrence  22,260  26  

Steuben  20,844  81  

Suffolk  439,320  742  

Sullivan  19,003  26  

Tioga  11,511  29  

Tompkins  20,677  102  

Ulster  33,316  144  

Warren  14,433  66  

Washington  12,635  47  

Wayne  18,219  40  

Westchester  260,908  513  

Wyoming  8,585  16  

Yates  3,644  13  

 

     

থর্কের িিয  াসপািাকল ভথিন  ওয়া হরাগীকের  কযয হক্াথভড-19 এর পরীক্ষায় পজজটেভ  ওয়া 

হরাগীকের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারকণ  াসপািাকল ভথিন 



 কয়কের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারকণ ভথিন  কয়কের্ িাকের সংখযা প্রক্াশ 

ক্কর:     

     

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

যটেলিার 

কারম্বণ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

যটেলিার 

কারম্বণ ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ 

বেল র্া  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারণ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  176  113  64.2%  63  35.8%  

Central 

New York  135  82  60.7%  53  39.3%  

Finger 

Lakes  358  139  38.8%  219  61.2%  

Long 

Island  289  133  46.0%  156  54.0%  

Mid-

Hudson  198  97  49.0%  101  51.0%  

Mohawk 

Valley  54  32  59.3%  22  40.7%  

New York 

City  549  230  41.9%  319  58.1%  

North 

Country  65  32  49.2%  33  50.8%  

Southern 

Tier  121  43  35.5%  78  64.5%  

Western 

New York  198  109  55.1%  89  44.9%  

হেেিোপী  2,143  1,010  47.1%  1,133  52.9%  

  

ওথ ক্রর্ ভযাথরকয়ন্ট বিন াকর্ সংক্র ণরি ভাইরাকসর 95% এর প্রথিথর্থযত্ব ক্কর। ভযাথরকয়ন্ট 

িযাথক্ং সম্পকক্ন আকরা িকিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্কর এখাকর্ থভজজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

ভযাথরকয়ন্ট 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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IL4Pzevp7%2BTOtAba3eR349GDjLIZaXN42lKXM2vbiDs%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IL4Pzevp7%2BTOtAba3eR349GDjLIZaXN42lKXM2vbiDs%3D&reserved=0


     

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারকণ র্িভর্ হ াে 21টে  িৃভ য সম্পকক্ন থরকপােন ক্রা  কয়কে, যা হ াে 

 িৃভ যর সংখযাকক্ 55,557 জকর্ উন্নীি ক্করকে৷ বসবাকসর ক্াউথন্ট অর্ুসাকর, থর্কে হভৌগথলক্ 

থভথিকি হভকে হেখাকর্া  কয়কে:  

  

কাউবি  র্িুর্ মৃিুে                   

Albany  1  

Bronx  1  

Cayuga  1  

Clinton  1  

Cortland  1  

Erie  3  

Kings  1  

Livingston  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Putnam  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Suffolk  1  

Tompkins  1  

Wayne  1  

Westchester  1  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেকের সব গণ টেক্াোর্ হক্ন্দ্র 5 বের ও িার হেকয় হবথশ বয়সী হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীকের জর্য হখালা রকয়কে, হযখাকর্ সবগুকলা সাইকে 12 বের বা িার হবথশ বয়সী 

বযজক্তকের জর্য আকগ-আসকল আকগ-পাকবর্ থভথিকি সরাসথর উপথস্থি  কয় টেক্া গ্র কণর 

সুকযাগ রকয়কে। 5-11 বের বয়সী থশশুকের জর্য হক্ার্ সাইেগুকলাকি অযাপকয়ন্টক ন্ট হর্য়া 

আবশযক্  কব হস সম্পথক্নি িিয আ াকের ওকয়বসাইকে পাওয়া যাকব। হযসব বযজক্ত হেে-

পথরোথলি গণ টেক্াোর্ হক্কন্দ্র এক্টে অযাপকয়ন্টক ন্ট থর্কি োর্ িারা আথ  থক্ হযাগয' অযাকপ 

(Am I Eligible App) বা 1-833-NYS-4-VAX র্েকর হফার্ ক্কর িা ক্রকি পাকরর্। হলাক্জর্ 

অযাপকয়ন্টক কন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাগ, ফাক নথস, ডাক্তার বা  াসপািাকল হযখাকর্ টেক্ার 

বযবস্থা আকে হসখাকর্ হযাগাকযাগ ক্রকি পাকরর্, অিবা িাকের ক্াোক্াথে টেক্ার 

অযাপকয়ন্টক কন্টর িিয খুাঁজকি vaccines.gov ওকয়বসাইকে হযকি পাকরর্।     

     

হযসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুকের জর্য টেক্ার অযাপকয়ন্টক ন্ট থর্কি োর্ 

িাকেরকক্ িাকের সন্তাকর্র থশশুকরাগ থবকশষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tph2210Mzhr1J6GcGhUfC7P02d3Y8TXT3nUQhm3pzNc%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tph2210Mzhr1J6GcGhUfC7P02d3Y8TXT3nUQhm3pzNc%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tph2210Mzhr1J6GcGhUfC7P02d3Y8TXT3nUQhm3pzNc%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l4y%2FPgudmCyGQmZBI%2BcEBwaaMjtCPG3AwUoD8mXG%2FiA%3D&reserved=0


হফডাকরলভাকব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রা ীণ 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাক নথস এই বয়সেকলর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্র  পথরোলর্া ক্রকে, িাকের 

সাকি হযাগাকযাগ ক্রকি উৎসাথ ি ক্রা  কে। বাবা- া এবং অথভভাবক্রা vaccines.gov, -হি 

হযকি পাকরর্, িাকের জজপ হক্াড 438829 র্েকর হেক্সে ক্রকি পাকরর্, অিবা ক্াোক্াথে 

অবস্থার্গুথল খুাঁকজ হপকি 1-800-232-0233 র্েকর ক্ল ক্রকি পাকরর্। থর্জিি ক্রুর্ হয 

হপ্রাভাইডার ফাইজার-বাকয়াএর্কেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্কর, হযক িভ  এই বয়স েকলর জর্য 

অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখকর্া অর্ুক াথেি র্য়।    

     

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের যর্ে র্িুর্ িিে, িহুল 

দ্ধযজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও িিেসূম্বের যর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখরু্৷    

     

গিক্াল, 2,798 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী িাকের টেক্ার প্রি  হডাজ হপকয়কের্, এবং 2,704 জর্ 

িাকের টেক্ার থসথরজ সম্পূণ ন ক্করকের্। টেক্া হপকয়কের্ এ র্ থর্উ ইয়ক্নবাসীকেরকক্ থর্কে 

অঞ্চল অর্ুসাকর হভৌগথলক্ থভথিকি হভকে হেখাকর্া  কয়কে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বণর ডাো        

  

টেকার কমপম্বক্ষ একটে হডায 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেদ্ধি  

টেকার বসবরযগুবল সম্পূণ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেদ্ধি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃদ্ধে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃদ্ধে  

Capital Region  972,881  117  890,143  131  

Central New York  650,819  58  602,620  72  

Finger Lakes  871,100  106  808,968  137  

Long Island  2,207,158  378  1,965,901  360  

Mid-Hudson  1,726,726  298  1,516,519  278  

Mohawk Valley  327,608  32  305,115  36  

New York City  8,103,642  1,511  7,191,932  1,406  

North Country  307,745  41  278,652  45  

Southern Tier  444,082  137  406,972  80  

Western New York  962,363  120  886,426  159  

হেে বযাপী  16,574,124  2,798  14,853,248  2,704  

          

িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃদ্ধে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃদ্ধে    

Capital Region  526,795  1,491  10,723    

Central New York  357,981  1,095  6,762    

Finger Lakes  553,136  1,803  10,492    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l4y%2FPgudmCyGQmZBI%2BcEBwaaMjtCPG3AwUoD8mXG%2FiA%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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OHDtRDTJ0EjDHJIgmEMUNSjAsE%2BAyDMeNUenyRPZro0%3D&reserved=0


Long Island  1,265,046  2,762  17,876    

Mid-Hudson  981,629  2,528  15,234    

Mohawk Valley  185,025  565  3,079    

New York City  3,262,149  7,168  40,387    

North Country  167,326  677  3,503    

Southern Tier  248,699  731  4,797    

Western New York  590,632  1,732  10,147    

হেে বযাপী  8,138,418  20,552  123,000    

  

হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ িযাক্ার ডযাশকবাডন পাওয়া যাকে যার  াযযক  COVID-19 টেক্া থবিরণ 

সম্পকক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আপকডে হপকি পাকরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাকগর (New York 

State Department of Health) টেক্াোর্ হক্ন্দ্রগুকলাকক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রকয়াকগর সব িিয 24 

 ণ্টার  কযয থরকপােন ক্রা আবশযক্ ক্কর; এই হেকের টেক্াোর্ প্রকেষ্টার সব হেকয়  ালর্াগাে 

ডাো িভ কল যরার জর্য টেক্া প্রকয়াকগর ডাো ডযাশকবাকডন প্রথিথের্ আপকডে ক্রা  য়। থর্উ ইয়ক্ন 

হেে স্বাস্থয থবভাকগর NYSIIS এবং CIR হিকক্ থরকপােন ক্রা িিয হফডাকরল হডোর হিকক্ সা ার্য 

থভন্ন  য়, যার  কযয হফডারলভাকব প্রোর্ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য সা ার্য পাি নক্য অন্তভভ নক্ত 

িাকক্। উপকরর থরথলজটেকি উভয় র্েরই অন্তভভক্ত আকে।   

  

দ্রষ্টিে: বুযবার, 27 এথপ্রল, 2022 হিকক্, টেক্ার েযাোকসর ক্ারকণ স্বাস্থযকসবা ক্ ী সংখযা হ্রাস 

পাওয়ার থবষয়টে আর সাপ্তাথ ক্ভাকব থরকপােন ক্রা  কব র্া ক্ারণ ডাো থস্থথিশীল ও অপথরবথিনি 

রকয়কে। সব নসাম্প্রথিক্ সারসংকক্ষকপর জর্য অর্ুগ্র  ক্কর 4/20/22 িাথরকখর হপ্রস থবজ্ঞথপ্ত 

"হক্াথভড-19 এর থবরুকে হেকের লোইকয় অগ্রগথি সম্পকক্ন গভর্ নর হ াক্ল ইয়ক্নবাসীকের 

 ালর্াগাে িিয প্রোর্ ক্করর্" হেখুর্৷ সব নসাম্প্রথিক্ ডাোর জর্য, অর্ুগ্র  ক্কর 

press@health.ny.gov টিক্ার্ায় হযাগাকযাগ ক্রুর্।  
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থর্উ ইয়ক্ন হেে | এজক্সথক্উটেভ হেোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

আর্সাবস্ক্রাইব ক্রুর্ 

 

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%7C39c30c27539342cc7d7108da2ec62284%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637873725766287906%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vhNEHHYc0CZDL0qqKl8DnfvVJMlrM9zin7Mq9HRywSA%3D&reserved=0
mailto:press@health.ny.gov
https://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a996222a-f60d1b6b-a994db1f-000babda0106-318654231fc38701&q=1&e=49c2a9b9-82ad-4b9b-9791-72d94aba02d4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES6728428BF6A31F97852587040050264500000000000000000000000000000000

