
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/22/2022  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 সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

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

পরীিা ও বিবকৎসা  

  

6/18 - 6/21 পর্ নন্ত হেে িোপী 43 জম্বর্র মৃিযে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

দ্রষ্টব্য: CDC-এর ক্রমব্র্ ধমান মৃত্য যর ডাটা ফাইলগুললর আপডডট 6 জনু, 2022 ত্ালরখ থেডে 

স্থলিত্ রাখা হড়েডে োরণ CDC ত্ার লিডেম আপডেড েডরডে। 22 জনু, 2022 ত্ালরখ পর্ ধন্ত, 

CDC-এর লরডপারটধিং এখডনা পুনরা়ে শুরু হ়েলন। এই িিংক্রান্ত থর্ডোডনা প্রশ্ন CDC থে েরডত্ 

হডব্। এই িমড়ে, থমাট মৃত্য যর িিংখযা এব্িং নত্য ন দৈলনে মৃত্য যর িিংখযা র্া HERDS এর মার্যডম 

লরডপাটধ েরা হ়ে ত্া স্বাভালব্েভাডব্ চলডব্।  

  

িভন ধর েযালে থহােল আজ থোলভড-19 এর িাডে লড়াই েরার থেডে থেডটর অেিলত্ 

িম্পডেধ লনউ ই়েেধব্ািীডৈর আপডডট লৈড়েডেন।  

  

"আমরা িিংখযাগুলল পর্ ধডব্েণ েরা অব্যাহত্ রাখার এই িমড়ে, আিুন আমরা থিিব্ হালত়্োডরর 

ব্যব্হার অব্যাহত্ রালখ থর্গুডলা আমাডৈরডে এই মহামারীর মর্য লৈড়ে লনরাপডৈ এলিড়ে র্াও়োর 

িুডর্াি েডর লৈড়েডে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "অনুেহ েডর লনশ্চিত্ েরুন থর্ আপলন 

আপনার রটো ও বু্োর থডাজ েহণ েডর হালনািাৈ রড়েডেন৷ র্লৈ আপলন পাাঁচ ব্েডরর েম 

ব়্েিী থোডনা লিশুর লপত্া ব্া মাত্া অেব্া পলরচর্ ধাোরী হন, ত্াহডল রটো থৈও়োর অপিনগুলল 

িম্পডেধ আপনার লিশুডরাি লব্ডিষডের িাডে েো ব্লুন। রটো হডলা থোলভড-19 এর লব্রুডে 

আমাডৈর থিরা প্রলত্রো - এরট োর্ ধের, লনরাপৈ এব্িং থেট জডুড় িহডজ পাও়ো র্া়ে।"  

  

গুরুত্বপূণ ধ রটো: েয রটর োরডণ, স্বাস্থযডিব্া থেন্দ্রগুলল থেডে HERDS-এর ডাটা িিংেহ 

6/18/2022-6/21/2022 পর্ ধন্ত স্থলিত্ লেল৷ ওই লৈনগুললর ত্েয মঙ্গলব্াডরর লরডপাডটধ জমা 

থৈও়ো হ়ে। থর্খাডন উডেখ েরা হড়েডে, থমাট িিংখযার মডর্য 6/18/2022-6/21/2022 পর্ ধন্ত চার 

লৈডনর ক্রমব্র্ ধমান ডাটা অন্তভয ধক্ত রড়েডে। এর ফডল, লেেয  ডাটা িাম্প্রলত্ে প্রব্ণত্ার থচড়ে থব্লি 

ব্ডল মডন হডত্ পাডর এব্িং লনডচ ত্ারোলচহ্ন লৈড়ে লচলহ্নত্ েরা হড়েডে৷  



 

 

  

আজডের ডাটা িিংডেডপ লনডচ ত্য ডল র্রা হডলা:   

   

• প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 21.55  

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 24.70  

• র্িগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 91,382  

• হমাে পজজটেভ - 4,211  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 3.86%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 4.95%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,810 (-32)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 922*  

• ICU-হি হরাগী - 206 (-5)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 86 (+15)  

• হমাে বডসিাজন - 313,678*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিযে - 43*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিযে - 56,442*  

   

** থফডারল স্বাস্থয ও মানব্ পলরডষব্া লব্ভাি (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

লরডপাটধ েরার থেডে নীলত্ পলরব্ত্ধডনর োরডণ এব্িং অনযানয োরডণর ফডল, এেরট িম্প্রৈাড়ের 

উপর ভাইরাডির প্রভাডব্র িব্ থচড়ে লনভধরডর্ািয থমরিে হল প্রলত্ 100,000 থেডির মডর্য 

থেডির িিংখযার থডটা -- ইলত্ব্াচডের িত্ািংি ন়ে।   

    

থহলে থে়োর ইডলেিলনে থরিপন্স থডটা লিডেম (Health Electronic Response Data 

System) এেরট NYS DOH থডটা উৎি র্া দৈলনে লনশ্চিত্ মৃত্য যর থডটা িিংেহ েডর র্া থেব্ল 

হািপাত্াল, নালি ধিং থহাম এব্িং প্রাপ্তব়্েস্কডৈর পলরচর্ ধার থফলিললরটগুলল জাডন।     

    

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: থিামব্ার, এলপ্রল 4 থেডে োর্ ধের, থফডারল স্বাস্থয ও মানব্ পলরডষব্া লব্ভাি 

(Health and Human Services, HHS) থনলত্ব্াচে ফলাফল লরডপাটধ েরার জনয থোলভড-19 

দ্রুত্ অযালিডজন পরীো আর আব্িযে েরডে না পরীো েরার স্থানগুললর জনয। এর ফডল, 

লনউ ই়েেধ থেডটর ইলত্ব্াচডের িত্ািংডির থমরিে থেব্ল পরীোিাডর লরডপাটধ েরা PCR 

(polymerase chain reaction, PCR) ফলাফল ব্যব্হার েডর িননা েরা হডব্। ইলত্ব্াচে 

অযালিডজন পরীো ত্াও লনউ ই়েেধ থেটডে লরডপাটধ েরা হডব্ এব্িং নত্য ন দৈলনে থেি এব্িং 

প্রলত্ 100 হাজার থেডির লরডপাডটধ PCR এব্িং অযালিডজন পরীোগুলল অন্তভয ধক্ত েরা অব্যাহত্ 

রাখা হডব্। এই পলরব্ত্ধন এব্িং অনযানয োরডণর ফডল, পরীো েরার অনুিীলডন পলরব্ত্ধন িহ, 

এেরট িম্প্রৈাড়ের উপর ভাইরাডির প্রভাডব্র িব্ থচড়ে লনভধরডর্ািয থমরিে হল প্রলত্ 100,000 

থেডির মডর্য থেডির িিংখযার থডটা -- ইলত্ব্াচেত্ার িত্ািংি ন়ে।   

   



 

 

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

      

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC এর োডে লরডপাটধেৃত্ এই দৈলনে থোলভড-19 এর িামল়েে থডে 

িারটধলফডেডটর ত্ডেয হািপাত্াল, নালি ধিং থহাম, প্রাপ্তব়্েস্কডৈর থিব্ািৈন, ব্ালড়, হিলপি ও 

অনযানয স্থানগুলল িহ থর্ডোডনা স্থাডন মারা র্াও়ো ব্যশ্চক্তরা অন্তভয ধক্ত আডেন।     

   

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ - 39,241,470  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 13,467  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 87,793  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 92.8%  

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

হপম্বেম্বের্ - 84.2%  

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

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%   

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 87.7%   

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

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 84.0%  

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

(CDC) - 73.9%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার অন্তি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ - 

82.3%   

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

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের র্ি েিাংে টেকার কমপম্বি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 90.9%   

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

77.6%   

      

প্রলত্ 100K জনিিংখযার প্রলত্রট অঞ্চডলর 7-লৈডনর থেডির িড় লনম্নরূপ:   

      

অঞ্চল   
রবিিার, 19 

জুর্, 2022  

হসামিার, 20 

জুর্, 2022  

মঙ্গলিার, 21 

জুর্, 2022  

Capital 
Region  14.40  14.39  13.94  

Central New 
York  9.51  9.80  9.71  



 

 

Finger Lakes  8.72  8.70  7.93  

Long Island  31.07  30.84  30.40  

Mid-Hudson  24.49  23.87  22.94  

Mohawk 
Valley  12.45  11.13  11.16  

New York 
City  32.42  32.47  31.37  

North Country  11.22  11.39  10.67  

Southern Tier  10.99  10.74  10.22  

Western New 
York  9.13  8.71  8.41  

হেে িোপী  24.62  24.48  23.70  

   

িত্ লত্ন লৈডন লরডপাটধ েরা প্রডত্যে অঞ্চডলর 7-লৈডনর পরীোর পশ্চজরটভ ফলাফডলর িড় 

িত্েরা হার লনডচ থৈও়ো হড়েডে**:     

      

অঞ্চল  
রবিিার, 19 জুর্, 

2022  

হসামিার, 20 জুর্, 

2022  

মঙ্গলিার, 21 জুর্, 

2022  

Capital Region  6.27%  6.23%  6.20%  

Central New 
York  3.85%  4.02%  4.15%  

Finger Lakes  4.57%  4.60%  4.38%  

Long Island  7.78%  7.80%  7.81%  

Mid-Hudson  5.35%  5.38%  5.29%  

Mohawk Valley  4.78%  4.70%  4.80%  

New York City  4.73%  4.73%  4.41%  

North Country  4.98%  5.15%  4.93%  

Southern Tier  3.79%  4.00%  3.92%  

Western New 
York  5.61%  5.62%  5.55%  

হেে িোপী  5.16%  5.18%  4.95%  

    

** থফডারল স্বাস্থয ও মানব্ পলরডষব্া লব্ভাি (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

লরডপাটধ েরার থেডে নীলত্ পলরব্ত্ধডনর োরডণ এব্িং অনযানয োরডণর ফডল, এেরট িম্প্রৈাড়ের 

উপর ভাইরাডির প্রভাডব্র িব্ থচড়ে লনভধরডর্ািয থমরিে হল প্রলত্ 100,000 থেডির মডর্য 

থেডির িিংখযার থডটা -- ইলত্ব্াচডের িত্ািংি ন়ে।   

    

িত্ লত্ন লৈডন লরডপাটধ েরা প্রলত্রট লনউ ই়েেধ লিরট ব্ডরার 7-লৈডনর পরীোর পশ্চজরটভ 

ফলাফডলর িড় িত্েরা হার লনডচ থৈও়ো হড়েডে **:     



 

 

     

NYC এর 

িম্বরা  
রবিিার, 19 জুর্, 

2022  

হসামিার, 20 জুর্, 

2022  

মঙ্গলিার, 21 জুর্, 

2022  

Bronx  3.74%  3.85%  3.98%  

Kings  4.04%  3.87%  3.14%  

New York  5.52%  5.64%  5.81%  

Queens  5.54%  5.71%  5.75%  

Richmond  5.31%  5.33%  5.17%  

    

** থফডারল স্বাস্থয ও মানব্ পলরডষব্া লব্ভাি (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

লরডপাটধ েরার থেডে নীলত্ পলরব্ত্ধডনর োরডণ এব্িং অনযানয োরডণর ফডল, এেরট িম্প্রৈাড়ের 

উপর ভাইরাডির প্রভাডব্র িব্ থচড়ে লনভধরডর্ািয থমরিে হল প্রলত্ 100,000 থেডির মডর্য 

থেডির িিংখযার থডটা -- ইলত্ব্াচডের িত্ািংি ন়ে।   

      

িত্োল, লনউ ই়েেধ থেডট 4,211 জন লনউ ই়েেধব্ািী থোলভড-19 পরীো়ে পশ্চজরটভ ফলাফল 

থপড়েডেন, র্া থমাট আক্রাডন্তর িিংখযাডে 5,523,624 জডন উন্নীত্ েডরডে৷ এেরট থভৌিললে 

লব্ডেষণ লনম্নরূপ:   

   

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  67,132  38  

Allegany  9,578  2  

Broome  50,857  21  

Cattaraugus  16,800  10  

Cayuga  17,784  4  

Chautauqua  25,764  12  

Chemung  23,347  14  

Chenango  10,238  1  

Clinton  19,057  11  

Columbia  11,456  10  

Cortland  11,646  1  

Delaware  8,720  6  

Dutchess  70,618  46  

Erie  236,675  94  

Essex  6,487  9  

Franklin  10,440  3  

Fulton  14,032  11  

Genesee  14,846  4  



 

 

Greene  9,472  3  

Hamilton  946  0  

Herkimer  15,309  4  

Jefferson  22,389  8  

Lewis  6,585  2  

Livingston  12,715  5  

Madison  14,717  2  

Monroe  169,379  46  

Montgomery  13,015  12  

Nassau  451,475  483  

Niagara  53,088  17  

NYC  2,540,481  2,213  

Oneida  60,299  24  

Onondaga  124,927  59  

Ontario  22,382  11  

Orange  116,344  93  

Orleans  9,396  1  

Oswego  29,574  11  

Otsego  11,269  9  

Putnam  26,284  21  

Rensselaer  35,837  27  

Rockland  100,319  70  

Saratoga  52,715  36  

Schenectady  37,501  29  

Schoharie  5,563  2  

Schuyler  3,866  1  

Seneca  6,578  1  

St. Lawrence  23,132  6  

Steuben  22,057  10  

Suffolk  468,726  365  

Sullivan  20,268  12  

Tioga  12,145  7  

Tompkins  22,496  19  

Ulster  35,706  13  

Warren  15,715  13  

Washington  13,546  1  



 

 

Wayne  19,048  6  

Westchester  280,061  266  

Wyoming  8,988  3  

Yates  3,834  3  

  

লনডচর ত্েয হািপাত্াডল ভলত্ধ হও়ো থরািীডৈর মডর্য থোলভড-19 এর পরীো়ে পশ্চজরটভ হও়ো 

থরািীডৈর েত্জন থোলভড-19/থোলভড-19 িিংক্রান্ত জরটলত্ার োরডণ হািপাত্াডল ভলত্ধ 

হড়েডেন এব্িং েত্জন থোলভড-19 ব্যত্ীত্ অনয োরডণ ভলত্ধ হড়েডেন ত্াডৈর িিংখযা প্রোি 

েডর:   

   

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হর্সি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ 

বেল র্া  

হর্সি 

হরাগী 

ভবিনর 

সমম্বে 

ভবিনর 

কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 
Region  107  67  62.6%  40  37.4%  

Central 
New 
York  47  28  59.6%  19  40.4%  

Finger 
Lakes  202  49  24.3%  153  75.7%  

Long 
Island  330  142  43.0%  188  57.0%  

Mid-

Hudson  169  67  39.6%  102  60.4%  

Mohawk 
Valley  20  8  40.0%  12  60.0%  

New 
York City  784  326  41.6%  458  58.4%  

North 
Country  41  25  61.0%  16  39.0%  

Southern 
Tier  39  14  35.9%  25  64.1%  



 

 

Western 
New 
York  71  33  46.5%  38  53.5%  

হেে 

িোপী  1,810  759  41.9%  1,051  58.1%  

   

ওলমক্রন ভযালরড়েি ব্ত্ধমাডন িিংক্রমণরত্ ভাইরাডির 95% এর প্রলত্লনলর্ত্ব েডর। ভযালরড়েি 

িযালেিং িম্পডেধ আডরা ত্ডেযর জনয অনুেহ েডর এখাডন লভশ্চজট েরুন: (থোলভড-19 

ভযালরড়েি িিংক্রান্ত ডাটা | স্বাস্থয ৈপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷     

      

6/18 থেডে 6/21 পর্ ধন্ত, থোলভড-19 এর োরডণ নত্য ন থমাট 43রট মৃত্য য িম্পডেধ লরডপাটধ েরা 

হড়েডে, র্া থমাট মৃত্য যর িিংখযাডে 56,442 জডন উন্নীত্ েডরডে৷ ব্িব্াডির োউলি অনুিাডর, 

থভৌিললে লভলিডত্ লব্িৈ ত্েয লনম্নরূপ:   

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে                   

Bronx  1  

Cattaraugus  2  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  9  

Monroe  2  

Montgomery  2  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  1  

Orange  3  

Queens  3  

Rockland  1  

Saratoga  1  

Suffolk  6  

Westchester  4  

  

লনউ ই়েেধ থেডটর িব্ িণ রটোৈান থেন্দ্র 5 ব্ের ও ত্ার থচড়ে থব্লি ব়্েিী থর্ািয লনউ 

ই়েেধব্ািীডৈর জনয থখালা রড়েডে, থর্খাডন িব্গুডলা িাইডট 12 ব্ের ব্া ত্ার থব্লি ব়্েিী 

ব্যশ্চক্তডৈর জনয আডি-আিডল আডি-পাডব্ন লভলিডত্ িরািলর উপলস্থত্ হড়ে রটো েহডণর 

িুডর্াি রড়েডে। 5-11 ব্ের ব়্েিী লিশুডৈর জনয থোন িাইটগুডলাডত্ অযাপড়েিডমি থন়ো 

আব্িযে হডব্ থি িম্পলেধত্ ত্েয আমাডৈর ওড়েব্িাইডট পাও়ো র্াডব্। থর্িব্ ব্যশ্চক্ত থেট-

পলরচাললত্ িণ রটোৈান থেডন্দ্র এেরট অযাপড়েিডমি লনডত্ চান ত্ারা  'আলম লে থর্ািয' অযাডপ 

(Am I Eligible App) ব্া 1-833-NYS-4-VAX নম্বডর থফান েডর ত্া েরডত্ পাডরন। মানুষজন 

অযাপড়েিডমডির জনয স্থানী়ে স্বাস্থয লব্ভাি, ফাডম ধলি, ডাক্তার ব্া হািপাত্াডল থর্খাডন রটোর 

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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VaCQ%2FN0YJZYUOfQJNaDPXnqAhNHTDlG4vfvNiGIsnjI%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VaCQ%2FN0YJZYUOfQJNaDPXnqAhNHTDlG4vfvNiGIsnjI%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=beXtQ6dtniedOmF2IMAQXLR0KWa0Qg8uMXkDJNr09%2Fo%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=beXtQ6dtniedOmF2IMAQXLR0KWa0Qg8uMXkDJNr09%2Fo%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%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=beXtQ6dtniedOmF2IMAQXLR0KWa0Qg8uMXkDJNr09%2Fo%3D&reserved=0


 

 

ব্যব্স্থা আডে থিখাডন থর্ািাডর্াি েরডত্ পাডরন, অেব্া ত্াডৈর োোোলে রটোর 

অযাপড়েিডমডির ত্েয খুাঁজডত্ vaccines.gov  ওড়েব্িাইডট থর্ডত্ পাডরন।     

      

থর্িব্ লনউ ই়েেধব্ািী 5-11 ব্ের ব়্েিী লিশুডৈর জনয রটোর অযাপড়েিডমি লনডত্ চান 

ত্াডৈরডে ত্াডৈর িন্তাডনর লিশুডরাি লব্ডিষে, পালরব্ালরে লচলেৎিে, োউলি স্বাস্থয লব্ভাি, 

থফডাডরলভাডব্ থর্ািযত্াপ্রাপ্ত স্বাস্থয থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

োমীণ স্বাস্থয থেন্দ্র, ব্া থর্িব্ ফাডম ধলি এই ব়্েিৈডলর জনয রটোৈান োর্ ধক্রম পলরচালনা েরডে, 

ত্াডৈর িাডে থর্ািাডর্াি েরডত্ উৎিালহত্ েরা হডে। ব্াব্া-মা এব্িং অলভভাব্েরা vaccines.gov 

ওড়েব্িাইডট থর্ডত্ পাডরন, ত্াডৈর শ্চজপ থোড ললডখ 438829 নম্বডর থটক্সট েরডত্ পাডরন, অেব্া 

োোোলে অব্স্থানগুডলা খুাঁডজ থব্র েরডত্ 1-800-232-0233 নম্বডর েল েরডত্ পাডরন। 

লনশ্চিত্ েরুন থর্ প্রৈানোরী ফাইজার-ব্াড়োএনডটে থোলভড-19 রটো প্রৈান েডর, থর্ডহত্য  এই 

ব়্েডির ৈডলর জনয অনয থোলভড-19 রটো এখডনা অনুডমালৈত্ ন়ে।     

      

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে তিবর করা র্িযর্ 

িিে, প্রােেই জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে  হেখুর্৷     

      

িত্োল, 2,205 জন লনউ ই়েেধব্ািী ত্াডৈর রটোর প্রেম থডাজ থপড়েডেন, এব্িং 1,727 জন 

ত্াডৈর রটোর িব্ থডাজ িম্পন্ন েডরডেন। রটো থপড়েডেন এমন লনউ ই়েেধব্ািীডৈরডে লনডচ 

অঞ্চল অনুিাডর থভৌিললে লভলিডত্ থভডে থৈখাডনা হড়েডে:   

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুর্ােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো\        

  

টেকার কমপম্বি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

Capital Region  972,754  96  893,408  95  

Central New York  652,135  56  605,267  52  

Finger Lakes  874,105  90  813,219  87  

Long Island  2,216,688  396  1,979,755  278  

Mid-Hudson  1,733,242  248  1,528,051  195  

Mohawk Valley  328,465  40  306,572  27  

New York City  8,159,535  1,064  7,243,031  817  

North Country  308,646  45  279,995  32  

Southern Tier  448,598  59  410,469  57  

Western New York  965,999  111  891,398  87  

থেট ব্যাপী  16,660,167  2,205  14,951,165  1,727  

          

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C39a9aa43c65d4e0e75a408da548231a0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915215454547418%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V4%2BPO%2BFV%2BuBhzR4QGY4x4s95bc5chInONla4UFjabcI%3D&reserved=0
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িুোর/িাড়বি েে        

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

গি 24 ঘণ্টা 

ধ্ম্বর িৃজে  

গি 7 বেম্বর্ 

িৃজে    

Capital Region  569,155  676  3,764    

Central New York  381,947  364  2,057    

Finger Lakes  595,020  695  4,002    

Long Island  1,360,860  1,402  9,062    

Mid-Hudson  1,066,161  1,483  9,184    

Mohawk Valley  198,434  196  1,219    

New York City  3,505,266  3,353  25,229    

North Country  179,587  189  930    

Southern Tier  269,616  412  1,940    

Western New York  633,295  674  3,773    

থেট ব্যাপী  8,759,341  9,444  61,160    

  

থোলভড-19 ভযােলিন িযাোর ডযািডব্াডধ  পাও়ো র্াডে র্ার মার্যডম COVID-19 রটো লব্ত্রণ 

িম্পডেধ লনউ ই়েেধব্ািীরা আপডডট থপডত্ পাডরন। লনউ ই়েেধ থেট স্বাস্থয লব্ভাডির (New York 

State Department of Health) রটোৈান থেন্দ্রগুডলাডে থোলভড-19 রটো প্রড়োডির িব্ ত্েয 24 

ঘণ্টার মডর্য লরডপাটধ েরা আব্িযে েডর; এই থেডটর রটোৈান প্রডচষ্টার িব্ থচড়ে হালনািাৈ 

ডাটা ত্য ডল র্রার জনয রটো প্রড়োডির ডাটা ডযািডব্াডডধ প্রলত্লৈন আপডডট েরা হ়ে। NYSIIS 

এব্িং CIR থেডে প্রাপ্ত লনউ ই়েেধ থেট স্বাস্থয লব্ভাি (New York State Department of 

Health)দ্বারা লরডপাটধেৃত্ ডাটার িাডে থফডারালভাডব্ লরডপাটধ েরা ডাটার িামানয পাে ধেয োডে, 

থর্রটডত্ থফডারালভাডব্ প্রড়োি েরা থডাজ এব্িং অনযানয থোটখাট পাে ধেয অন্তভয ধক্ত োডে। 

উপডরর লরললজরটডত্ উভ়ে নম্বরই অন্তভয ক্ত আডে।   
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