
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/27/2022  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 ইেকনিাসীম্বক হকাবভড-19 এর বিরুম্বে সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা 

করাম্বর্ার জর্ে  াবিোরগুম্বলার িেি ার অিো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, 

িুোর, পরীিা ও বিবকৎসা  

   

গিকাল হেে িোপী 19 জম্বর্র মৃিযে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

দ্রষ্টব্য: 24 জনু, 2022 থেকে শুরু েকে টিোেেকেে তেয সাপ্তাহিে হিহিকত শুক্রব্াকে 

িালনাগাদ েো িকব্ থসন্টােস ফে হিজজজ েকরাল অ্যান্ড হিকিনশন (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এে িালনাগাদেৃত সময়সূচীে সাকে সামঞ্জসযপূে ণ েোে জনয। 

থোহিি-19 এে টিোেেে সম্পকেণ CDC এে িদি ব্াড়হত তেয থদখকত, থদখুন 

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

  

গিন ণে েযাহে থিােল আজ থোহিি-19 এে সাকে লড়াই েোে থেকে থেকিে অ্গ্রগহত 

সম্পকেণ হনউ ইয়েণব্াসীকদে আপকিি হদকয়কেন।  

  

"আমো নতুন িযাহেকয়কন্টে িহত সাড়া থদয়া অ্ব্যািত োখা এব্ং শেতোকল সম্ভাব্য বৃ্জিে জনয 

িস্তুত িওয়াে এই সমকয়, হনউ ইয়েণব্াসীকদেকে অ্ব্শযই হনকজকদে এব্ং তাকদে হিয়জনকদে 

হনোপদ ও সুস্থ োখকত সতেণতা অ্ব্লম্বন েেকত িকব্," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "থোহিি-

19 এে োেকে গুরুতে অ্ব্স্থায় িাসপাতাকল িহতণ িওয়া িহতকোধ েেকত টিো িকলা থসো 

িাহতয়াে, এব্ং যাো তাকদে টিো এব্ং বু্োে থিাজ হনকয় িালনাগাদ অ্ব্স্থায় থনই তাকদেকে 

অ্হব্লকম্ব টিো ও বু্োে থিাজ হনকয় িালনাগাদ োোে জনয আহম উৎসাহিত েেহে। অ্সুস্থ 

থব্াধ েেকল পেীো েোন এব্ং যহদ আপনাে পেীোয় পজজটিি ফল আকস, তািকল উপলিয 

হচহেৎসা সম্পকেণ আপনাে িাক্তাকেে সাকে েো ব্লনু।"  

  

আজকেে তেয সংকেকপ হনকচ তুকল ধো িকলা:   

  

• প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 37.55  

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wbC1JFDsD1S%2FncdObUCi2aeZG3kPYaJPe6mjSvF1ZBs%3D&reserved=0


 

 

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 33.74  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 80,138  

• হমাে পজজটেভ - 7,338  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 8.78%**   

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 8.90%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,788 (+42)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 511  

• ICU-হি হরাগী - 286 (+6)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 89 (4)  

• হমাে বডসিাজন - 324,756 (+438)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা র্িযর্ 

মৃিযে - 19  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে 

মৃিযে - 56,990  

    

** থফিাকেল হিপািণকমন্ট অ্ফ থিলে অ্যান্ড হিউমযান সাহিণকসস (HHS) এে পেীোে হেকপাটিণং 

সংক্রান্ত নীহতমালাে পহেব্তণন এব্ং অ্নযানয েকয়েটি োেকে, থোকনা েহমউহনটিকত িাইোকসে 

িিাব্ পহেমাকপে সব্কচকয় হনিণেকযাগয পিহত িকলা িহত 100,000 এ থেস সংখযাে িািা -- 

পজজটিকিে শতেো িাে নয়।   

   

থিলে ইকলক্ট্রহনে থেসপন্স িািা হসকেম (Health Electronic Response Data System) িকলা 

NYS DOH-এে িািা সংগ্রকিে এেটি উৎস যা শুধু িাসপাতাল, নাহস ণং থিাম ও িাপ্তব্য়স্ককদে 

পহেচয ণা থেন্দ্রগুকলা থেকে হেকপািণেৃত দদহনে সুহনজিত মৃতুযে িািা সংগ্রি েকে।    

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: থসামব্াে, এহিল 4 থেকে োয ণেে, থফিােল স্বাস্থয ও মানব্ পহেকেব্া হব্িাগ 

(Health and Human Services, HHS) থনহতব্াচে ফলাফল হেকপািণ েোে জনয থোহিি-19 

দ্রুত অ্যাহন্টকজন পেীো আে আব্শযে েেকে না পেীো েোে স্থানগুহলে জনয। এে ফকল, 

হনউ ইয়েণ থেকিে ইহতব্াচকেে শতাংকশে থমটিে থেব্ল পেীোগাকে হেকপািণ েো PCR 

(polymerase chain reaction, PCR) ফলাফল ব্যব্িাে েকে গননা েো িকব্। ইহতব্াচে 

অ্যাহন্টকজন পেীো তাও হনউ ইয়েণ থেিকে হেকপািণ েো িকব্ এব্ং নতুন দদহনে থেস এব্ং 

িহত 100 িাজাে থেকসে হেকপাকিণ PCR এব্ং অ্যাহন্টকজন পেীোগুহল অ্ন্তিুণক্ত েো অ্ব্যািত 

োখা িকব্। এই পহেব্তণন এব্ং পেীো েোে েীহত পহেব্তণন িওয়া সি অ্নযানয হব্েকয়ে োেকে, 

থোকনা েহমউহনটিে উপে িাইোকসে িিাব্ পহেমাকপে জনয সব্কচকয় হনিণেকযাগয থমটিে 

িকলা িহত 100,000 এে মকধয থেকসে সংখযাে িািা - শতেো পজজটিি ফলাফল নয়।   

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিযে - 72,716  

     



 

 

NYS DOH ও NYC দ্বাো CDC-এে োকে হেকপািণেৃত এই দদহনে থোহিি-19 এে সামহয়ে 

থিে সাটিণহফকেকিে তকেয িাসপাতাল, নাহস ণং থিাম, িাপ্তব্য়স্ককদে থসব্াসদন, ব্াহড়, িসহপস ও 

অ্নযানয স্থানগুহল সি থযকোকনা স্থাকন মাো যাওয়া ব্যজক্তো অ্ন্তিুণক্ত আকেন।     

     

িহতটি অ্ঞ্চকলে িহত 100 িাজাে জনসংখযাে মকধয 7-হদকনে থেকসে গড় সংখযা হনম্নরূপ:   

     

অঞ্চল   
রবিিার, 24 

জুলাই, 2022  

হসামিার, 25 

জুলাই, 2022  

মঙ্গলিার, 26 

জুলাই, 2022  

Capital 
Region   21.33  21.88  21.95  

Central New 
York   17.59  17.61  17.81  

Finger Lakes   13.28  13.62  13.79  

Long Island   43.20  43.52  42.79  

Mid-Hudson   32.95  32.97  31.40  

Mohawk 
Valley   15.90  15.84  15.66  

New York City   46.05  45.07  43.18  

North Country   16.74  15.99  16.37  

Southern Tier   16.90  16.86  17.11  

Western New 
York   16.47  16.48  16.46  

হেেিোপী   35.15  34.81  33.74  

  

গত হতন হদকন হেকপািণ েো িকতযে অ্ঞ্চকলে 7-হদকনে পেীোে পজজটিি ফলাফকলে গড় 

শতেো িাে হনকচ থদওয়া িকয়কে**:     

     

অঞ্চল  
রবিিার, 24 জুলাই, 

2022  

হসামিার, 25 জুলাই, 

2022  

মঙ্গলিার, 26 জুলাই, 

2022  

Capital Region  10.29%  10.38%  10.24%  

Central New 
York  8.53%  8.60%  8.59%  

Finger Lakes  7.34%  7.42%  7.54%  

Long Island  10.52%  10.52%  10.31%  

Mid-Hudson  9.85%  9.67%  9.55%  

Mohawk Valley  8.72%  8.72%  8.48%  

New York City  8.82%  8.71%  8.41%  

North Country  9.10%  8.80%  8.48%  



 

 

Southern Tier  7.75%  7.71%  7.53%  

Western New 
York  11.00%  11.11%  10.71%  

হেে িোপী  9.21%  9.14%  8.90%  

    

** থফিাকেল হিপািণকমন্ট অ্ফ থিলে অ্যান্ড হিউমযান সাহিণকসস (HHS) এে পেীোে হেকপাটিণং 

সংক্রান্ত নীহতমালাে পহেব্তণন এব্ং অ্নযানয েকয়েটি োেকে, থোকনা েহমউহনটিকত িাইোকসে 

িিাব্ পহেমাকপে সব্কচকয় হনিণেকযাগয পিহত িকলা িহত 100,000 এ থেস সংখযাে িািা -- 

পজজটিকিে শতেো িাে নয়।   

   

গত হতন হদকন হেকপািণ েো িহতটি হনউ ইয়েণ হসটি ব্কোে 7-হদকনে পেীোে পজজটিি 

ফলাফকলে গড় শতেো িাে হনকচ থদওয়া িকয়কে **:     

    

NYC এর 

িম্বরা  
রবিিার, 24 জুলাই, 

2022  

হসামিার, 25 জুলাই, 

2022  

মঙ্গলিার, 26 জুলাই, 

2022  

Bronx  8.97%  8.89%  8.77%  

Kings  8.42%  8.28%  7.90%  

New York  7.60%  7.46%  7.20%  

Queens  10.38%  10.36%  9.97%  

Richmond  8.73%  8.59%  8.48%  

    

** থফিাকেল হিপািণকমন্ট অ্ফ থিলে অ্যান্ড হিউমযান সাহিণকসস (HHS) এে পেীোে হেকপাটিণং 

সংক্রান্ত নীহতমালাে পহেব্তণন এব্ং অ্নযানয েকয়েটি োেকে, থোকনা েহমউহনটিকত িাইোকসে 

িিাব্ পহেমাকপে সব্কচকয় হনিণেকযাগয পিহত িকলা িহত 100,000 এ থেস সংখযাে িািা -- 

পজজটিকিে শতেো িাে নয়।   

     

গতোল হনউ ইয়েণ থেকি 7,338 জন হনউ ইয়েণব্াসী থোহিি-19 পেীোয় পজজটিি ফলাফল 

থপকয়কেন, যা থমাি আক্রাকন্তে সংখযাকে 5,744,568 জকন উন্নীত েকেকে৷ এেটি থিৌগহলে 

হব্কেেে হনম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany                             69,137    97  

Allegany  9,730  4  

Broome                             51,740  35  

Cattaraugus   17,089  10  

Cayuga                             18,079   13  

Chautauqua                             26,267   18  

Chemung                             23,700   18  



 

 

Chenango                             10,400    7  

Clinton                             19,559  11  

Columbia                             11,820   5  

Cortland  11,820   4  

Delaware                              8,942  7  

Dutchess                             73,205  85  

Erie    241,453  192  

Essex                              6,696   8  

Franklin                             10,650  5  

Fulton                             14,306    12  

Genesee   15,020   6  

Greene                              9,699   10  

Hamilton   972      -   

Herkimer  15,562   3  

Jefferson  22,956    35  

Lewis  6,643  3  

Livingston                             12,943   7  

Madison                             14,955  16  

Monroe   172,695  121  

Montgomery                             13,286   9  

Nassau  472,377    698  

Niagara                             54,004    51  

NYC  2,667,728   4,021  

Oneida                             61,244   35  

Onondaga   127,406   91  

Ontario                             22,922   15  

Orange  120,339   162  

Orleans                              9,525   7  

Oswego                             30,054  19  

Otsego                             11,607  9  

Putnam                             27,240   27  

Rensselaer   36,854  43  

Rockland   103,862  121  

Saratoga                             54,201   53  

Schenectady                             38,541    42  

Schoharie                              5,722  6  



 

 

Schuyler                              3,928  3  

Seneca                              6,711   5  

St. Lawrence                             23,523   18  

Steuben                             22,484   18  

Suffolk  487,585  656  

Sullivan                             20,899  28  

Tioga                             12,344  9  

Tompkins                             23,209  42  

Ulster                             36,896   49  

Warren                             16,233  16  

Washington                             13,796   7  

Wayne                             19,416   12  

Westchester   291,613   327  

Wyoming  9,083     5  

Yates  3,898     2  

    

হনকচে তেয িাসপাতাকল িহতণ িওয়া থোগীকদে মকধয থোহিি-19 এে পেীোয় পজজটিি িওয়া 

থোগীকদে েতজন থোহিি-19/থোহিি-19 সংক্রান্ত জটিলতাে োেকে িাসপাতাকল িহতণ 

িকয়কেন এব্ং েতজন থোহিি-19 ব্যতীত অ্নয োেকে িহতণ িকয়কেন তাকদে সংখযা িোশ 

েকে:     

     

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

হযসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল র্া  

হযসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল র্া 

িাম্বের %  

Capital 
Region  114  79  69.3%  35  30.7%  

Central 
New 
York  69  40  58.0%  29  42.0%  

Finger 
Lakes  194  53  27.3%  141  72.7%  

Long 
Island  507  220  43.4%  287  56.6%  



 

 

Mid-

Hudson  291  100  34.4%  191  65.6%  

Mohawk 
Valley  31  19  61.3%  12  38.7%  

New 
York City  1,368  576  42.1%  792  57.9%  

North 
Country  57  39  68.4%  18  31.6%  

Southern 
Tier  75  36  48.0%  39  52.0%  

Western 
New 
York  82  31  37.8%  51  62.2%  

হেে 

িোপী  2,788  1,193  42.8%  1,595  57.2%  

   

ওহমক্রন িযাহেকয়ন্ট ব্তণমাকন সংক্রমেেত িাইোকসে 95% এে িহতহনহধত্ব েকে। িযাহেকয়ন্ট 

িযাহেং সম্পকেণ আকো তকেযে জনয অ্নুগ্রি েকে এখাকন হিজজি েরুন: (থোহিি-19 

িযাহেকয়ন্ট সংক্রান্ত িািা | স্বাস্থয দপ্তে (Department of Health (ny.gov)৷   

     

গতোল, থোহিি-19 এে োেকে নতুন থমাি 19টি মৃতুয সম্পকেণ হেকপািণ েো িকয়কে, যা থমাি 

মৃতুযে সংখযাকে 56,990 জকন উন্নীত েকেকে৷ ব্সব্াকসে োউহন্ট অ্নুসাকে, হনকচ থিৌগহলে 

হিহিকত থিকে থদখাকনা িকয়কে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Albany  1  

Chautauqua  1  

Erie  1  

Kings  3  

Monroe  2  

Nassau  1  

New York  2  

Queens  3  

Richmond  2  

Rockland  1  

Warren  1  

Westchester  1  

Grand Total  19  

        

থযসব্ হনউ ইয়েণব্াসী 5-11 ব্েে ব্য়সী হশশুকদে জনয টিোে অ্যাপকয়ন্টকমন্ট হনকত চান 

তাকদেকে তাকদে সন্তাকনে হশশুকোগ হব্কশেজ্ঞ, পাহেব্াহেে হচহেৎসে, োউহন্ট স্বাস্থয হব্িাগ, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JEuF7d1z6AjWoQroxyLy1x2Z88L7a0VVYOhRhMBnuKg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JEuF7d1z6AjWoQroxyLy1x2Z88L7a0VVYOhRhMBnuKg%3D&reserved=0


 

 

থফিাকেলিাকব্ থযাগযতািাপ্ত স্বাস্থয থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রামীে স্বাস্থয থেন্দ্র, ব্া থযসব্ ফাকম ণহস এই ব্য়সদকলে জনয টিোদান োয ণক্রম পহেচালনা 

েেকে, তাকদে সাকে থযাগাকযাগ েেকত উৎসাহিত েো িকে। ব্াব্া-মা এব্ং অ্হিিাব্েো 

vaccines.gov, -থত থযকত পাকেন, তাকদে জজপ থোি 438829 নম্বকে থিক্সি েেকত পাকেন, 

অ্েব্া োোোহে অ্ব্স্থানগুহল খুুঁকজ থপকত 1-800-232-0233 নম্বকে েল েেকত পাকেন। 

হনজিত েরুন থয থিািাইিাে ফাইজাে-ব্াকয়াএনকিে থোহিি-19 টিো িদান েকে, থযকিতু 

এই ব্য়স দকলে জনয অ্নয থোহিি-19 টিো এখকনা অ্নুকমাহদত নয়।     

     

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে প্রস্তুি করা র্িযর্ 

িিে, প্রােে জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সংস্থ্াম্বর্র জর্ে 

আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখুর্৷   
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bL6%2BGGJ16TsAFmYrA8HrQW%2FGn%2FOtbJGJT2GHvsNULX0%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gusL4BXXgiCyVnRUP2AzykW2l4ztfUR4S63oKv4L1uM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C68cee846fc784f33fbe208da700866f1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637945478639313857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RcD0WIWlqEBaVMYRBPFSTtS2mCw1Q0H0x9P1mUWG2BM%3D&reserved=0
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