
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/17/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

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

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গভর্ নর বর্উ ইেকনিাসীম্বের COVID-19 এর বিরুম্বে সরুবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

জর্ে সরঞ্জামগুম্বলার িেি ার অিো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, িুোর, 

পরীিা ও বিবকৎসা  

  

গিকাল রাজেিোপী 13 জম্বর্র মৃিয ের কিা বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

দ্রষ্টব্য: CDC এর ক্রমব্র্ ধমান মতৃ্য য ত্থ্য ফাইল 6 জনু, 2022 থথ্কে শুরু েকর মুলত্বব্ েরা হয়, 

যখন CDC ত্াকের বিকেম আপকেড েকর। বরকপার ধ্িং 21 জনু, 2022 থথ্কে পুনরায় চাল ুহওয়ার 

েথ্া। এই িিংক্রান্ত থোন প্রশ্ন CDC থে েরকত্ হকব্। এই িমকয়, থমা্ মতৃ্য যর িিংখযা এব্িং নত্যন 

দেবনে মতৃ্য যর িিংখযা যা HERDS এর মার্যকম বরকপা ধ্ েরা হয় ত্া স্বাভাবব্েভাকব্ চলকব্।  

  

গভন ধর েযাবথ্ থহােল আজ থোবভড-19 এর িাকথ্ লড়াই েরার থেকে থেক্র অেগবত্ 

িম্পকেধ বনউ ইয়েধব্ািীকের আপকড্ বেকয়কেন।  

  

"বনউ ইয়েধব্ািীকের উবচত্ আমাকের োকে থ্াো িিংস্থানগুবলর ব্যব্হার অব্যাহত্ রাখা থোবভড-

19 এর বব্রুকে লড়াই েরার জনয এব্িং পরস্পরকে বনরাপে এব্িং িুস্থয রাখা," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "এর মকর্য আকে র্োর থডাজ িম্পকেধ হালনাগাে থ্াো এব্িং ভ্রমণ েরার আকগ, 

পবরব্াকরর িাকথ্ জমাকয়ত্ হওয়ার আকগ, ব্া অিুস্থ থব্ার্ েরকল পরীো েরাকনা। CDC পাাঁচ 

ব্েকরর েম ব্য়িী বিশুকের জনয থোবভড র্ো িম্পকেধ চূড়ান্ত িুপাবরি জাবর েরার পকর আবম 

ব্াব্া-মাকয়কের এব্িং অবভভাব্েকের উৎিাহ বেচ্ছি ত্াকের বিশুকের র্ো থেওয়া িম্পকেধ ত্াকের 

বিশু বচবেৎিেকের িাকথ্ েথ্া ব্লার জনয।"  

   

আজকের ত্থ্য িিংকেকপ বনকচ ত্য কল র্রা হকলা:   

   

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 26.49  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখো - 24.98  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 93,066  



 

 

• হমাে ইবিিািক - 5,176  

• ইবিিািম্বকর েিাংে - 5.12%  

• 7-বেম্বর্র গড় ইবিিািম্বকর েিাংে - 5.48%  

•  াসপািাম্বল হরাগী ভবিন - 1,842 (-42)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 313  

• ICU-হি িাকা হরাগী - 211 (0)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি ভবিন হরাগী - 76 (-3)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 312,587 (+345)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 13  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে - 56,375  

   

** থফডাকরল বডপা ধ্কমন্ট অফ থহলথ্ অযান্ড বহউমযান িাবভধকিি (Department of Health and 

Human Services, HHS) এর পরীোর বরকপার ধ্িং িিংক্রান্ত নীবত্মালার পবরব্ত্ধন এব্িং অনযানয 

েকয়ের্ োরকণ, থোকনা িম্প্রোকয় ভাইরাকির প্রভাব্ পবরমাকপর িব্ থচকয় বনভধরকযাগয পেবত্ 

হকলা প্রবত্ 100,000 এ থেকির িিংখযার ডা্া -- ইবত্ব্াচকের িত্ািংি নয়।  

   

থহলথ্ থেয়ার থরিপন্স থড্া বিকেম এের্ NYS DOH থড্ার উৎি যা দেবনে বনচ্ছিত্ মতৃ্য যর 

থড্া িিংেহ েকর যা থেব্ল হািপাত্াল, নাবি ধিং থহাম এব্িং প্রাপ্তব্য়স্ককের পবরচয ধার 

থফবিবলর্গুবল জানায়।   

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: থিামব্ার, এবপ্রল 4 থথ্কে োয ধের, থফডারল স্বাস্থয ও মানব্ পবরকেব্া বব্ভাগ 

(Health and Human Services, HHS) থনবত্ব্াচে ফলাফল বরকপা ধ্ েরার জনয থোবভড-19 দ্রুত্ 

অযাবন্টকজন পরীো আর আব্িযে েরকে না পরীো েরার স্থানগুবলর জনয। এর ফকল, বনউ 

ইয়েধ থেক্র ইবত্ব্াচকের িত্ািংকির থমরিে থেব্ল পরীোগাকর বরকপা ধ্ েরা PCR 

(polymerase chain reaction, PCR) ফলাফল ব্যব্হার েকর গননা েরা হকব্। ইবত্ব্াচে 

অযাবন্টকজন পরীো ত্াও বনউ ইয়েধ থে্কে বরকপা ধ্ েরা হকব্ এব্িং নত্যন দেবনে থেি এব্িং 

প্রবত্ 100 হাজার থেকির বরকপাক ধ্ PCR এব্িং অযাবন্টকজন পরীোগুবল অন্তভয ধক্ত েরা অব্যাহত্ 

রাখা হকব্। এই পবরব্ত্ধন এব্িং পরীো েরার রীবত্ পবরব্ত্ধন হওয়া িহ অনযানয বব্েকয়র োরকণ, 

থোকনা িম্প্রোকয় ভাইরাকির প্রভাব্ পবরমাকপর জনয িব্ থচকয় বনভধরকযাগয থমরিে হকলা প্রবত্ 

100,000 এর মকর্য থেকির িিংখযার ডা্া - ইবত্ব্াচকের িত্ািংি নয়।  

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মিৃয ে - 71,670  

    

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর োকে বরকপা ধ্ েরা এই দেবনে থোবভড-19 এর িামবয়ে থডথ্ 

িার ধ্বফকেক্র ত্কথ্য হািপাত্াল, নাবি ধিং থহাম, প্রাপ্তব্য়স্ককের থিব্ািেন, ব্াবড়, হিবপি ও 

অনযানয স্থানগুবল িহ থোন স্থাকন মারা যাওয়া ব্যচ্ছক্তরা অন্তভয ধক্ত আকেন।   

  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 39,187,184  



 

 

• গি 24 ঘণ্টাে হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 16,212  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 103,990  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 92.7%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 84.2%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 87.7%   

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 80.4%   

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

(CDC) - 73.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

82.3%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 74.6%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 90.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

77.6%  

    

প্রবত্র্ অঞ্চকলর প্রবত্ 100 হাজার জনিিংখযার মকর্য 7-বেকনর থেকির গড় িিংখযা বনম্নরূপ:  

    

অঞ্চল   
মঙ্গলিার, 14 

জুর্, 2022  

িুধ্িার, 15 

জুর্, 2022  

িৃ স্পবিপার, 16 

জুর্, 2022  

Capital 

Region  16.35  15.45  14.66  

Central New 

York  10.32  10.21  10.08  

Finger Lakes  10.17  9.95  9.58  

Long Island  31.16  30.82  30.62  

Mid-Hudson  25.26  25.61  25.13  

Mohawk 

Valley  11.75  11.66  11.27  

New York 

City  33.53  33.17  32.96  



 

 

North 

Country  14.63  13.67  12.58  

Southern 

Tier  12.12  11.76  10.61  

Western 

New York  11.09  10.22  9.68  

হেে িোপী  25.66  25.34  24.98  

  

গত্ বত্ন বেকন বরকপা ধ্ েরা প্রকত্যে অঞ্চকলর 7-বেকনর পরীোর ইবত্ব্াচে ফলাফকলর গড় 

িত্ািংি বনকচ থেওয়া হকয়কে**:   

    

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 14 জুর্, 

2022  

িুধ্িার, 15 জুর্, 

2022  

িৃ স্পবিপার, 16 জুর্, 

2022  

Capital Region  6.87%  6.79%  6.62%  

Central New 

York  3.99%  3.95%  3.97%  

Finger Lakes  5.01%  4.77%  4.88%  

Long Island  7.42%  7.51%  7.54%  

Mid-Hudson  5.29%  6.00%  5.99%  

Mohawk Valley  4.37%  4.74%  4.70%  

New York City  5.03%  5.07%  5.10%  

North Country  5.24%  5.23%  5.09%  

Southern Tier  4.12%  3.96%  3.68%  

Western New 

York  6.54%  6.12%  5.98%  

হেে িোপী  5.38%  5.47%  5.48%  

   

** থফডাকরল বডপা ধ্কমন্ট অফ থহলথ্ অযান্ড বহউমযান িাবভধকিি (Department of Health and 

Human Services, HHS) এর পরীোর বরকপার ধ্িং িিংক্রান্ত নীবত্মালার পবরব্ত্ধন এব্িং অনযানয 

েকয়ের্ োরকণ, থোকনা িম্প্রোকয় ভাইরাকির প্রভাব্ পবরমাকপর িব্ থচকয় বনভধরকযাগয পেবত্ 

হকলা প্রবত্ 100,000 এ থেকির িিংখযার ডা্া -- ইবত্ব্াচকের িত্ািংি নয়।  

   

গত্ বত্ন বেকন বরকপা ধ্ েরা প্রবত্র্ বনউ ইয়েধ বির্ ব্করার 7-বেকনর পরীোর পচ্ছজর্ভ 

ফলাফকলর গড় িত্েরা হার বনকচ থেওয়া হকয়কে **:    

   

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 14 জুর্, 

2022  

িুধ্িার, 15 জুর্, 

2022  

িৃ স্পবিপার, 16 জুর্, 

2022  

Bronx  3.85%  3.81%  3.89%  



 

 

Kings  4.58%  4.89%  4.88%  

New York  5.39%  5.38%  5.43%  

Queens  5.82%  5.63%  5.70%  

Richmond  6.02%  5.67%  5.65%  

   

** থফডাকরল বডপা ধ্কমন্ট অফ থহলথ্ অযান্ড বহউমযান িাবভধকিি (Department of Health and 

Human Services, HHS) এর পরীোর বরকপার ধ্িং িিংক্রান্ত নীবত্মালার পবরব্ত্ধন এব্িং অনযানয 

েকয়ের্ োরকণ, থোকনা িম্প্রোকয় ভাইরাকির প্রভাব্ পবরমাকপর িব্ থচকয় বনভধরকযাগয পেবত্ 

হকলা প্রবত্ 100,000 এ থেকির িিংখযার ডা্া -- ইবত্ব্াচকের িত্ািংি নয়।  

    

গত্োল, বনউ ইয়েধ থেক্ 5,176 জন বনউ ইয়েধব্ািীর থোবভড-19 পরীো ইবত্ব্াচে ফল লাভ 

েকরকে, যার ফকল থমা্ িিংখযা ো াঁবড়কয়কে 5,502,291 এ। এের্ থভৌগবলে বব্কেেণ বনম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  66,938  53  

Allegany  9,563  5  

Broome  50,784  20  

Cattaraugus  16,762  4  

Cayuga  17,750  7  

Chautauqua  25,718  7  

Chemung  23,310  3  

Chenango  10,227  2  

Clinton  18,997  17  

Columbia  11,415  12  

Cortland  11,633  2  

Delaware  8,688  1  

Dutchess  70,391  61  

Erie  236,279  85  

Essex  6,469  5  

Franklin  10,422  6  

Fulton  13,985  10  

Genesee  14,826  4  

Greene  9,448  12  

Hamilton  943  1  

Herkimer  15,275  0  

Jefferson  22,335  8  

Lewis  6,579  1  



 

 

Livingston  12,693  2  

Madison  14,694  4  

Monroe  169,142  81  

Montgomery  12,985  6  

Nassau  449,276  525  

Niagara  53,024  19  

NYC  2,528,301  2,925  

Oneida  60,186  26  

Onondaga  124,698  64  

Ontario  22,323  12  

Orange  115,982  80  

Orleans  9,390  0  

Oswego  29,539  18  

Otsego  11,244  3  

Putnam  26,184  26  

Rensselaer  35,709  18  

Rockland  100,010  78  

Saratoga  52,553  35  

Schenectady  37,403  15  

Schoharie  5,547  4  

Schuyler  3,858  1  

Seneca  6,570  5  

St. Lawrence  23,084  14  

Steuben  22,022  9  

Suffolk  466,940  480  

Sullivan  20,214  12  

Tioga  12,119  2  

Tompkins  22,409  14  

Ulster  35,604  34  

Warren  15,664  14  

Washington  13,530  9  

Wayne  19,014  5  

Westchester  278,849  302  

Wyoming  8,971  3  

Yates  3,823  5  

  



 

 

গত্োল বরকপা ধ্ েরা ত্থ্য বনকচ থেওয়া আকে যা হািপাত্াকল ভবত্ধ হওয়া থরাগীকের মকর্য 

থোবভড-19 এর পরীোয় পচ্ছজর্ভ হওয়া থরাগীকের েত্জন থোবভড-19/থোবভড-19 িিংক্রান্ত 

জর্লত্ার োরকণ হািপাত্াকল ভবত্ধ হকয়কেন এব্িং েত্জন থোবভড-19 ব্যত্ীত্ অনয োরকণ 

ভবত্ধ হকয়কেন ত্াকের িিংখযা থেখায়:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ 

বেল র্া  

হযসি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  115  62  53.9%  53  46.1%  

Central 

New 

York  42  22  52.4%  20  47.6%  

Finger 

Lakes  205  56  27.3%  149  72.7%  

Long 

Island  344  145  42.2%  199  57.8%  

Mid-

Hudson  204  86  42.2%  118  57.8%  

Mohawk 

Valley  25  14  56.0%  11  44.0%  

New 

York City  742  287  38.7%  455  61.3%  

North 

Country  26  14  53.8%  12  46.2%  

Southern 

Tier  48  17  35.4%  31  64.6%  

Western 

New 

York  91  35  38.5%  56  61.5%  



 

 

হেে 

িোপী  1,842  738  40.1%  1,104  59.9%  

   

ওবমক্রন ভযাবরকয়ন্ট ব্ত্ধমাকন িিংক্রমণরত্ ভাইরাকির 95% এর প্রবত্বনবর্ত্ব েকর। ভযাবরকয়ন্ট 

িযাবেিং িম্পকেধ আকরা ত্কথ্যর জনয অনুেহ েকর এখাকন বভচ্ছজ্ েরুন: (থোবভড-19 

ভযাবরকয়ন্ট িিংক্রান্ত ডা্া | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷  

    

গত্োল, থোবভড-19 এর োরকণ নত্যন থমা্ 8র্ মতৃ্য য িম্পকেধ বরকপা ধ্ েরা হকয়কে, যা থমা্ 

মতৃ্য যর িিংখযাকে 56,375 জকন উন্নীত্ েকরকে। ব্িব্াকির োউবন্ট অনুিাকর, বনকচ থভৌগবলে 

বভবিকত্ থভকে থেখাকনা হকয়কে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে           

Albany  1  

Cattaraugus  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Nassau  1  

New York  1  

Otsego  1  

Queens  3  

Richmond  1  

Westchester  2  

  

বনউ ইয়েধ থেক্র িব্ গণ র্োোন থেন্দ্র 5 ব্ের ও ত্ার থচকয় থব্বি ব্য়িী থযাগয বনউ 

ইয়েধব্ািীকের জনয থখালা রকয়কে, থযখাকন িব্গুকলা িাইক্ 12 ব্ের ব্া ত্ার থব্বি ব্য়িী 

ব্যচ্ছক্তকের জনয আকগ-আিকল আকগ-পাকব্ন বভবিকত্ িরািবর উপবস্থত্ হকয় র্ো েহকণর 

িুকযাগ রকয়কে। 5-11 ব্ের ব্য়িী বিশুকের জনয থোন িাই্গুকলাকত্ অযাপকয়ন্টকমন্ট থনয়া 

আব্িযে হকব্ থি িম্পবেধত্ ত্থ্য আমাকের ওকয়ব্িাইক্ পাওয়া যাকব্। থযিব্ ব্যচ্ছক্ত থে্-

পবরচাবলত্ গণ র্োোন থেকন্দ্র এের্ অযাপকয়ন্টকমন্ট বনকত্ চান ত্ারা  'আবম বে থযাগয' অযাকপ 

(Am I Eligible App) ব্া 1-833-NYS-4-VAX নম্বকর থফান েকর ত্া েরকত্ পাকরন। মানুে 

অযাপকয়ন্টকমকন্টর জনয স্থানীয় স্বাস্থয বব্ভাগ, ফাকম ধবি, ডাক্তার ব্া হািপাত্াকল থযখাকন র্োর 

ব্যব্স্থা আকে থিখাকন থযাগাকযাগ েরকত্ পাকরন অযাপকয়ন্টকমকন্টর িময় বনর্ ধারন েরকত্, অথ্ব্া 

ত্াকের োোোবে র্োর অযাপকয়ন্টকমকন্টর ত্থ্য খুাঁজকত্ vaccines.gov ওকয়ব্িাইক্ থযকত্ 

পাকরন।   

    

থযিব্ বনউ ইয়েধব্ািী 5-11 ব্ের ব্য়িী বিশুকের জনয র্োর অযাপকয়ন্টকমন্ট বনকত্ চান 

ত্াকেরকে ত্াকের িন্তাকনর বিশুকরাগ বব্কিেজ্ঞ, পাবরব্াবরে বচবেৎিে, োউবন্ট স্বাস্থয বব্ভাগ, 

থফডাকরলভাকব্ থযাগযত্াপ্রাপ্ত স্বাস্থয থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), োমীণ 

স্বাস্থয থেন্দ্র, ব্া থযিব্ ফাকম ধবি এই ব্য়িেকলর জনয র্োোন োয ধক্রম পবরচালনা েরকে, ত্াকের 

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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FSemwmgsp1BTPxLtbGWHmfVtYDyqMh9VwkLs%2FbuvzLw%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FSemwmgsp1BTPxLtbGWHmfVtYDyqMh9VwkLs%2FbuvzLw%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938354908575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9l1leKJVuprKOJpbPtp5q5ySleeMbBV832KKgucZR%2BA%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nse2o4kKeWLRLjN0O96nTOaFyOdjRVCOs%2FqWMSZoce4%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Nse2o4kKeWLRLjN0O96nTOaFyOdjRVCOs%2FqWMSZoce4%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMa2gWTnVUTSttwb1sxDHX2R1j2WJBG6%2F3P20sbcqXE%3D&reserved=0


 

 

িাকথ্ থযাগাকযাগ েরকত্ উৎিাবহত্ েরা হকি। ব্াব্া-মা এব্িং অবভভাব্েরা vaccines.gov 

ওকয়ব্িাইক্ থযকত্ পাকরন, ত্াকের চ্ছজপ থোড বলকখ 438829 নম্বকর থ্ক্স্ েরকত্ পাকরন, অথ্ব্া 

োোোবে অব্স্থানগুকলা খুাঁকজ থব্র েরকত্ 1-800-232-0233 নম্বকর েল েরকত্ পাকরন। বনচ্ছিত্ 

েরুন থয প্রোনোরী ফাইজার-ব্াকয়াএনক্ে থোবভড-19 র্ো প্রোন েকর, থযকহত্য  এই ব্য়ি 

থগাষ্ঠীর জনয অনয থোবভড-19 র্ো এখকনা অনুকমাবেত্ নয়।   

    

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা র্িযর্ 

িিে, প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে আমাম্বের ওম্বেিসাইে 

হেখুর্৷  

    

গত্োল, 2,549 জন বনউ ইয়েধব্ািী ত্াকের র্োর প্রথ্ম থডাজ থপকয়কেন, এব্িং 2,406 জন 

ত্াকের র্োর বিবরজর্ িম্পূণ ধ েকরকেন। র্ো থপকয়কেন এমন বনউ ইয়েধব্ািীকের অঞ্চল 

অনুিাকর বনকচ থভৌগবলে বভবিকত্ থভকে থেখাকনা হকয়কে:  

       

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ 

অর্ুযােী আঞ্চবলক 

টেকাগ্র ম্বর্র ডাো            

                        

  

টেকার কমপম্বি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ এমর্ 

িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি      

                        

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে      
                        

Capital 

Region  
972,443  91  893,095  96  

    
                        

Central New 

York  
651,963  46  605,073  55  

    
                        

Finger Lakes  873,804  94  812,912  102                              

Long Island  2,215,372  332  1,978,640  293                              

Mid-

Hudson  
1,732,322  354  1,527,264  313  

    
                        

Mohawk 

Valley  
328,360  37  306,459  43  

    
                        

New York 

City  
8,155,117  1,344  7,238,950  1,260  

    
                        

North 

Country  
308,540  58  279,901  34  

    
                        

Southern 

Tier  
448,400  86  410,332  100  

    
                        

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NMa2gWTnVUTSttwb1sxDHX2R1j2WJBG6%2F3P20sbcqXE%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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZRFb8ghYRhXn3QtxYeq%2FpPgS%2FHjQ3dhgILCuF%2BcWvPE%3D&reserved=0


 

 

Western 

New York  
965,645  107  891,054  110  

    
                        

থে্ ব্যাপী  16,651,966  2,549  14,943,680  2,406                              

                                      

িুোর/িাড়বি েে                                    

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 

ঘণ্টাে িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে        
                        

Capital 

Region  
566,801  708  4,693  

      
                        

Central New 

York  
380,637  372  2,393  

      
                        

Finger Lakes  592,643  788  5,031                                

Long Island  1,355,098  1,608  11,609                                

Mid-

Hudson  
1,060,324  1,482  10,719  

      
                        

Mohawk 

Valley  
197,668  233  1,549  

      
                        

New York 

City  
3,489,383  4,605  27,877  

      
                        

North 

Country  
179,042  183  1,194  

      
                        

Southern 

Tier  
268,345  294  2,465  

      
                        

Western 

New York  
631,038  829  4,953  

      
                        

থে্ ব্যাপী  8,720,979  11,102  72,483                                

  

থোবভড-19 ভযােবিন িযাোর ডযািকব্াডধ পাওয়া যাকি যার মার্যকম COVID-19 র্ো বব্ত্রণ 

িম্পকেধ বনউ ইয়েধব্ািীরা আপকড্ থপকত্ পাকরন। বনউ ইয়েধ থে্ স্বাস্থয বব্ভাকগর (New York 

State Department of Health) র্োোন থেন্দ্রগুকলাকে থোবভড-19 র্ো প্রকয়াকগর িব্ ত্থ্য 24 

ঘণ্টার মকর্য বরকপা ধ্ েরা আব্িযে েকর; এই থেক্র র্োোন প্রকচষ্টার িব্ থচকয় হালনাগাে 

ডা্া ত্য কল র্রার জনয র্ো প্রকয়াকগর ডা্া ডযািকব্াকডধ প্রবত্বেন আপকড্ েরা হয়। NYSIIS 

এব্িং CIR থথ্কে প্রাপ্ত বনউ ইয়েধ থে্ স্বাস্থয বব্ভাগ (New York State Department of 

Health)দ্বারা বরকপা ধ্েৃত্ ডা্ার িাকথ্ থফডারালভাকব্ বরকপা ধ্ েরা ডা্ার িামানয পাথ্ ধেয থ্াকে, 

থযর্কত্ থফডারালভাকব্ প্রকয়াগ েরা থডাজ এব্িং অনযানয থো্খা্ পাথ্ ধেয অন্তভয ধক্ত থ্াকে। 

উপকরর বরবলজর্কত্ উভয় নম্বরই অন্তভযক্ত আকে।   

  

###  

  

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%7C905662bad3014a1110ab08da509e5bb3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910938355064889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V%2FuDXH7dWcSib3NAh8KdSqxIwIn8WLqDzb62tBIs484%3D&reserved=0
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