
 

 

 
 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 7/18/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের শাইম্বে অগ্রগবি ম্পম্বকন গভর্ নর হাক বর্উ 

ইেকনবাীম্বের ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

গভর্ নর বর্উ ইেকনবাীম্বক হকাবভড-19 এর ববরুম্বে ুরবিি িাকা ও বিবকৎা করাম্বর্ার 

জর্ে াবিোরগুম্বার বেবার অবোি রাখম্বি উৎাবি কম্বরম্বের্: টেকা, বুোর, 

পরীিা ও বিবকৎা  

  

শুক্রবার, 15 জুাই হেেবোপী 25 জম্বর্র মৃিয ে ম্পম্বকন বরম্বপােন করা ম্বেম্বে  

  

  

দ্রষ্টবয: 24 জনু, 2022 থেকে শুরু েকর টিোেরকের তেয াপ্তাহে হভহিকত শুক্রবাকর 

ানাগাদ েরা কব থন্টার ফর হিজজজ েকরা অ্যান্ড হিকভনলন (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এর ানাগাদেৃত ময়ূচীর াকে ামঞ্জযপূে ণ েরার জনয। 

থোহভি-19 এর টিোেরে ম্পকেণ CDC এর িদি বাশহত তেয থদখকত, থদখুন 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total।  

  

গুরুত্বপূে ণ টিো: স্বাস্থ্য পহরচয ণা থফহহটিগুহ থেকে প্তাাকে বা ছুটির হদকন HERDS এর তেয 

ংগ্র বতণমাকন আর িকয়াজনীয় নয়। আজ থেকে মীক্ষাটি পুনরায় শুরু কব এবং 

ফযাহহটি/মৃতুযর িািা আগামীোকর হরকপাকিণ থদখাকনা কব। হনকচ থদওয়া তারো হচহিত 

ংখযাগুহ শুক্রবার, 15 জুাই তাহরকখ হরকপািণ েরা কয়হছ।  

  

গভন ণর েযাহে থাে আজ থোহভি-19 এর াকে শাই েরার থক্ষকে থেকির অ্গ্রগহত 

ম্পকেণ হনউ ইয়েণবাীকদর আপকিি হদকয়কছন।  

  

"থেিজকুশ নতুন ভযাহরকয়ন্ট ছহশকয় পশার াকে াকে আমাকদর অ্বলযই থোহভি-19 এর 

হুমহে িহতকরাকে আমাকদর াকত োো রঞ্জামগুহ বযবাকর তেণ োেথত কব," গভর্ নর 

হাক বম্বর্। "আপনার টিো ও বুোর থিাজ গ্রে েকর ানাগাদ োো হনজিত েরুন এবং 

আপনার োনকে যত দ্রুত ম্ভব টিো থদওয়ার হবকয় আপনার হলশু হবকলকের াকে 

আকাচনা েরুন। আপহন যহদ ভ্রমেরত োকেন বা অ্ুস্থ্ থবাে েরক পরীক্ষা েরান এবং যহদ 

আপনার পরীক্ষায় পজজটিভ ফ আক, তাক উপভয হচহেৎা ম্পকেণ আপনার িাক্তাকরর 

াকে েো বুন।"  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid.cdc.gov%2Fcovid-data-tracker%2F%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b%2BTNSwniCYuCVuKjDGsJ19XABEEC6MI14VnisfgStj4%3D&reserved=0


 

 

  

আজকের তেয ংকক্ষকপ হনকচ তুক েরা কা:  

  

 প্রবি 100 াজাম্বর হকম্বর ংখো - 25.46  

 প্রবি 100 াজাম্বর হকম্বর ংখোর 7-বেম্বর্র গশ - 37.58  

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া ম্বেম্বে - 49,188  

 হমাে পজজটেভ - 4,976  

 পজজটেম্বভর লিকরা ার - 9.45%**  

 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গশ লিকরা ার - 8.95%**  

 াপািাম্ব ভবিন হরাগী - 2,461 (+3)*  

 র্িযর্ ভবিন ওো হরাগী - 456*  

 ICU-হি িাকা হরাগী - 230 (-7)*  

 ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্  হরাগী - 74 (-5)*  

 হমাে বডিাজন - 320,856 (+341)*  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে -

 25*  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে -

 56,785*  

  

** থফিাকর হিপািণকমন্ট অ্ফ থে অ্যান্ড হউমযান াহভণক (HHS) এর পরীক্ষার হরকপাটিণং 

ংক্রাে নীহতমাার পহরবতণন এবং অ্নযানয েকয়েটি োরকে, থোকনা েহমউহনটিকত ভাইরাকর 

িভাব পহরমাকপর বকচকয় হনভণরকযাগয পদ্ধহত কা িহত 100,000 এ থে ংখযার িািা -- 

পজজটিকভর লতেরা ার নয়।  

  

থে থেয়ার ইকেট্রহনে থরপন্স থিিা হকেম (Health Electronic Response Data 

System) এেটি NYS DOH থিিা উৎ যা দদহনে হনজিত মৃতুযর থিিা ংগ্র েকর যা থেব 

াপাতা, নাহ ণং থাম এবং িাপ্তবয়স্ককদর পহরচয ণার থফহহটিগুহ জাকন।  

  

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: থামবার, 4 এহি থেকে থফিাকর স্বাস্থ্য ও মানব পহরকবা হবভাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) থোহভি-19 য ণা হপি অ্যাহন্টকজন 

পরীক্ষা পদ্ধহত বযবার েরকছ এমন পরীক্ষা থেন্দ্রগুকার জনয থনকগটিভ ফাফ ম্পকেণ 

হরকপািণ েরার বােযবােেতা তুক থনওয়ার হবয়টি োয ণের েকরকছ। এর ফক, হনউ ইয়েণ 

থেকির লতেরা পজজটিভ ফাফকর থমটট্রক্স শুেু যাকবর হরকপািণ েরা PCR ফাফগুকা 

বযবার েকর হকব েরা কব। ইহতবাচে অ্যাহন্টকজন পরীক্ষা তাও হনউ ইয়েণ থেিকে হরকপািণ 

েরা কব এবং নতুন দদহনে থে এবং িহত 100 াজার থেকর হরকপাকিণ PCR এবং 

অ্যাহন্টকজন পরীক্ষাগুহ অ্েভুণক্ত েরা অ্বযাত রাখা কব। এই পহরবতণন এবং পরীক্ষা েরার 

রীহত পহরবতণন ওয়া  অ্নযানয হবকয়র োরকে, থোকনা েহমউহনটির উপর ভাইরাকর িভাব 

পহরমাকপর জনয বকচকয় হনভণরকযাগয থমটট্রে কা িহত 100,000 এর মকেয থেকর ংখযার 

িািা - লতেরা পজজটিভ ফাফ নয়।  

  



 

 

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও ংকবি হমাে মৃিয ে - 72,480  

  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর োকছ হরকপািণ েরা এই দদহনে থোহভি-19 এর ামহয়ে 

থিে াটিণহফকেকির তকেয াপাতা, নাহ ণং থাম, িাপ্তবয়স্ককদর থবাদন, বাহশ, হপ ও 

অ্নযানয স্থ্ানগুহ  থোন স্থ্াকন মারা যাওয়া বযজক্তরা অ্েভুণক্ত আকছন।  

  

িহত 100K জনংখযার িহতটি অ্ঞ্চকর 7-হদকনর থেকর গশ হনম্নরূপ:  

  

অঞ্চ  
শুক্রবার, 15 

জুাই, 2022  

লবর্বার, 16 

জুাই, 2022  

রবববার, 17 

জুাই, 2022  

Capital 
Region  

21.08  21.38  20.79  

Central New 
York  

14.59  15.01  15.35  

Finger 
Lakes  

11.97  12.33  12.58  

Long Island  44.62  44.66  45.73  

Mid-Hudson  31.04  31.14  30.89  

Mohawk 
Valley  

12.98  13.36  13.78  

New York 
City  

51.27  52.29  52.46  

North 
Country  

15.34  15.41  15.86  

Southern 
Tier  

14.33  14.10  14.38  

Western 
New York  

14.27  14.60  14.71  

হেে বোপী  36.82  37.35  37.58  

  

গত হতন হদকন হরকপািণ েরা িকতযে অ্ঞ্চকর 7-হদকনর পরীক্ষার পজজটিভ ফাফকর গশ 

লতেরা ার হনকচ থদওয়া কয়কছ**:  

  

অঞ্চ  
শুক্রবার, 15 জুাই, 

2022  

লবর্বার, 16 জুাই, 

2022  

রবববার, 17 জুাই, 

2022  

Capital Region  9.71%  9.59%  9.52%  

Central New 
York  6.75%  6.78%  6.92%  

Finger Lakes  6.56%  6.62%  6.84%  

Long Island  10.25%  10.07%  10.07%  

Mid-Hudson  8.91%  9.37%  9.37%  



 

 

Mohawk Valley  7.48%  7.59%  7.94%  

New York City  8.84%  8.91%  8.85%  

North Country  8.12%  8.38%  8.77%  

Southern Tier  6.92%  6.89%  6.60%  

Western New 
York  10.07%  10.05%  10.28%  

হেে বোপী  8.91%  8.97%  8.95%  

  

** থফিাকর হিপািণকমন্ট অ্ফ থে অ্যান্ড হউমযান াহভণক (HHS) এর পরীক্ষার হরকপাটিণং 

ংক্রাে নীহতমাার পহরবতণন এবং অ্নযানয েকয়েটি োরকে, থোকনা েহমউহনটিকত ভাইরাকর 

িভাব পহরমাকপর বকচকয় হনভণরকযাগয পদ্ধহত কা িহত 100,000 এ থে ংখযার িািা -- 

পজজটিথভর লতেরা ার নয়।  

  

গত হতন হদকন হরকপািণ েরা িহতটি হনউ ইয়েণ হটি বকরার 7-হদকনর পরীক্ষার পজজটিভ 

ফাফকর গশ লতেরা ার হনকচ থদওয়া কয়কছ **:  

  

NYC এর 

বম্বরা  
শুক্রবার, 15 জুাই, 

2022  

লবর্বার, 16 জুাই, 

2022  

রবববার, 17 জুাই, 

2022  

Bronx  8.79%  8.66%  8.76%  

Kings  8.19%  8.61%  8.50%  

New York  7.87%  7.71%  7.79%  

Queens  10.61%  10.61%  10.45%  

Richmond  9.16%  9.02%  8.72%  

  

** থফিাকর হিপািণকমন্ট অ্ফ থে অ্যান্ড হউমযান াহভণক (HHS) এর পরীক্ষার হরকপাটিণং 

ংক্রাে নীহতমাার পহরবতণন এবং অ্নযানয েকয়েটি োরকে, থোকনা েহমউহনটিকত ভাইরাকর 

িভাব পহরমাকপর বকচকয় হনভণরকযাগয পদ্ধহত কা িহত 100,000 এ থে ংখযার িািা -- 

পজজটিথভর লতেরা ার নয়।  

  

গতো, 15 জুাই, হনউ ইয়েণ থেকি 4,976 জন হনউ ইয়েণবাী COVID-19 পরীক্ষায় পজজটিভ 

ফাফ থপকয়কছন, যা থমাি আক্রাকের ংখযাকে 5,684,192 জকন উন্নীত েকরকছ৷ এেটি 

থভৌগহে হবকেে হনম্নরূপ:  

  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  68,498  25  

Allegany  9,692  3  

Broome  51,438  20  

Cattaraugus  17,000  3  



 

 

Cayuga  17,983  7  

Chautauqua  26,089  13  

Chemung  23,590  6  

Chenango  10,351  2  

Clinton  19,425  17  

Columbia  11,738  8  

Cortland  11,756  4  

Delaware  8,864  7  

Dutchess  72,491  47  

Erie  239,971  94  

Essex  6,638  10  

Franklin  10,590  4  

Fulton  14,227  7  

Genesee  14,970  7  

Greene  9,631  4  

Hamilton  967  -  

Herkimer  15,466  9  

Jefferson  22,769  4  

Lewis  6,629  1  

Livingston  12,867  4  

Madison  14,866  6  

Monroe  171,776  79  

Montgomery  13,194  5  

Nassau  466,709  467  

Niagara  53,715  24  

NYC  2,634,039  2,889  

Oneida  60,955  25  

Onondaga  126,605  60  

Ontario  22,777  14  

Orange  119,065  67  

Orleans  9,489  7  

Oswego  29,887  17  

Otsego  11,513  3  

Putnam  27,008  15  

Rensselaer  36,540  23  

Rockland  102,818  92  

Saratoga  53,778  49  

Schenectady  38,207  37  



 

 

Schoharie  5,680  2  

Schuyler  3,908  -  

Seneca  6,663  3  

St. Lawrence  23,375  11  

Steuben  22,365  10  

Suffolk  482,321  442  

Sullivan  20,721  13  

Tioga  12,275  6  

Tompkins  22,990  7  

Ulster  36,567  33  

Warren  16,087  11  

Washington  13,732  6  

Wayne  19,313  13  

Westchester  288,695  234  

Wyoming  9,038  -  

Yates  3,881    

  

হনকচর তেয াপাতাক ভহতণ থরাগীকদর মকেয থোহভি-19 এর পরীক্ষায় পজজটিভ ওয়া 

থরাগীকদর মকেয েতজন থোহভি-19/থোহভি-19 ংক্রাে জটিতার োরকে াপাতাক ভহর 

কয়কছন এবং েতজন থোহভি-19 বযতীত অ্নয োরকে ভহতণ কয়কছন তাকদর ংখযা িোল 

েকর:  
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িাম্বের %  

Capital 
Region  93  49  52.7%  44  47.3%  

Central 
New 
York  45  30  66.7%  15  33.3%  

Finger 
Lakes  183  58  31.7%  125  68.3%  

Long 
Island  500  211  42.2%  289  57.8%  



 

 

Mid-

Hudson  275  110  40.0%  165  60.0%  

Mohawk 
Valley  31  16  51.6%  15  48.4%  

New 
York City  1,151  481  41.8%  670  58.2%  

North 
Country  35  25  71.4%  10  28.6%  

Southern 
Tier  58  23  39.7%  35  60.3%  

Western 
New 
York  90  40  44.4%  50  55.6%  

হেে 

বোপী  2,461  1,043  42.4%  1,418  57.6%  

  

ওহমক্রন ভযাহরকয়ন্ট বতণমাকন ংক্রমেরত ভাইরাকর 95% এর িহতহনহেত্ব েকর। ভযাহরকয়ন্ট 

ট্রযাহেং ম্পকেণ আকরা তকেযর জনয অ্নুগ্র েকর এখাকন হভজজি েরুন: (থোহভি-19 

ভযাহরকয়ন্ট থিিা | স্বাস্থ্য দপ্তর (Department of Health (ny.gov)।  

  

শুক্রবার, 15  জুাই, থোহভি-19 এর োরকে নতুন থমাি 25টি মৃতুয ম্পকেণ হরকপািণ েরা 

কয়কছ, যা থমাি মৃতুযর ংখযাকে 56,785 জকন উন্নীত েকরকছ। ববাকর োউহন্ট অ্নুাকর, 

হনকচ থভৌগহে হভহিকত থভকে থদখাকনা কয়কছ:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  3  

Chautauqua  1  

Delaware  1  

Genesee  1  

Greene  1  

Kings  4  

Lewis  1  

New York  2  

Onondaga  1  

Queens  7  

Richmond  1  

Ulster  1  

Westchester  1  

Grand Total  25  

  

থযব হনউ ইয়েণবাী 5-11 বছর বয়ী হলশুকদর জনয টিোর অ্যাপকয়ন্টকমন্ট হনকত চান 

তাকদরকে তাকদর োকনর হলশুকরাগ হবকলে, পাহরবাহরে হচহেৎে, োউহন্ট স্বাস্থ্য হবভাগ, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=09207KHdQvWP%2FJfawTj89olp8Yuh%2FRCqcQI7%2BGnh4iY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=09207KHdQvWP%2FJfawTj89olp8Yuh%2FRCqcQI7%2BGnh4iY%3D&reserved=0


 

 

থফিাকরভাকব থযাগযতািাপ্ত স্বাস্থ্য থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রামীে স্বাস্থ্য থেন্দ্র, বা থযব ফাকম ণহ এই বয়দকর জনয টিোদান োয ণক্রম পহরচানা েরকছ, 

তাকদর াকে থযাগাকযাগ েরকত উৎাহত েরা কে। োছাোহছ থেন্দ্রগুকা খুুঁকজ হনকত 

হপতামাতা ও অ্হভভাবেরা vaccines.gov, ওকয়বাইকি থযকত পাকরন, তাকদর জজপ থোি হকখ 

438829 নম্বকর থিক্সি েরকত পাকরন অ্েবা 1-800-232-0233 নম্বকর থফান েরকত পাকরন। 

হনজিত েরুন থয িদানোরী ফাইজার-বাকয়াএনকিে থোহভি-19 টিো িদান েকর, থযকতু এই 

বয়কর থগাষ্ঠীর জনয অ্নয থোহভি-19 টিো এখকনা অ্নুকমাহদত নয়।  

  

ববম্বলভাম্বব এই বেী বলশুম্বের বপিামািা ও অবভভাবকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, বহু 

জজজ্ঞাবি প্রশ্নাবব ও উত্তর, ও িিেূম্বের জর্ে আমাম্বের ওম্বেবাইে হেখুর্৷  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BvD%2BYye7nKQiV%2FUZ087LE%2FgIe46iRl52OmtpnunLOYU%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%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X8c%2FGTZa9oQkc0cgJtgb5OHw3PY32jEzTPL4HgPW8Os%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CNoris.Gilbert%40otda.ny.gov%7C1dab285bf61f49a5012408da68fb6044%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637937726116712586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ktNPzs05hOJ2TGdm%2FHlSFW2uQOra0nw0CDiAU2QaQWA%3D&reserved=0
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