
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 8/3/2022  গভর্ নর কোবি হ াক 

 

 

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের ড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াক বর্উ 

ইেকনবাসীম্বের  ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

   

গভর্ নর বর্উ ইেকনবাসীম্বক হকাবভড-19 এর ববরুম্বে সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা 

করাম্বর্ার জর্ে  াবিোরগুম্বার বেব ার অবো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, 

বুোর, পরীিা ও বিবকৎসা  

  

গিকা হেেবোপী 20 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন 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 টিোদান ম্পকেণ CDC-এর িদানেৃত বাশহত তকেযর জনয, 

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

total.   

  

দ্রষ্টবয: CDC-এর ক্রমবর্ ণমান মৃতয যর িািা ফাইগুহর আপকিি থপকত থদহর কে োরে CDC 

তাকদর হকেম আপকেি েকরকে। এই ংক্রান্ত থযকোকনা িশ্ন CDC থে েরকত কব। এই 

মকয়, থমাি মৃতয যর ংখযা এবং নতয ন দদহনে মৃতয যর ংখযা যা HERDS এর মার্যকম হরকপািণ 

েরা য় তা স্বাভাহবেভাকব চকব।   

   

গভন ণর েযাহে থাে আজ থোহভি-19 এর াকে শাই েরার থেকে থেকির অ্েগহত 

ম্পকেণ হনউ ইয়েণবাীকদর আপকিি হদকয়কেন।  

  

"আমরা নতয ন ভযাহরকয়কন্টর িহত াশা থদয়ার জনয িস্তুত ওয়া অ্বযাত রাখার এই মকয়, 

থযব াহতয়ার থোহভি-19 এর হবরুকে ুরো থদয় থগুকা বযবার েরা হনজিত েরুন," 

গভর্ নর হ াক বম্বর্। "থোহভি-19 এর োরকে গুরুতর অ্বস্থায় াপাতাক ভহতণ ওয়া 

িহতকরার্ েরকত টিো ও বুোর কা থরা াহতয়ার, এবং যারা তাকদর টিো এবং বুোর থিাজ 

হনকয় ানাগাদ অ্বস্থায় থনই তাকদরকে অ্হবকে টিো ও বুোর থিাজ হনকয় ানাগাদ োোর 

জনয আহম উৎাহত েরহে। অ্ুস্থ থবার্ েরক পরীো েরান এবং যহদ আপনার পরীোয় 

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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%3D&reserved=0
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%7C7becc0d3972a4cfda8a408da7579f3ad%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637951463900351999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0q7F3ZnpBBfRkCO6UOpih9PtY7jk2o%2B8JD4nCPWF21w%3D&reserved=0


 

 

   

আজকের িািা ংকেকপ হনকচ তয ক র্রা কা:   

  

 প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 38.31  

 প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 31.21  

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 83,549  

 হমাে পজজটেভ - 7,487  

 পজজটেম্বভর লিাংল - 8.50%**  

 7-বেম্বর্র গড় লিকরা পজজটেভ - 8.59%  

  াসপািাম্ব ভবিন  ওো হরাগী - 2,697 (-1)  

 র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 437  

 ICU-হি হরাগী ভবিন - 249 (+1)  

 ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্স  হরাগী - 85 (+1)  

 হমাে বডসিাজন - 327,273 (+389)  

 স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুবর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 20  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 57,133  

   

** থফিার স্বাস্থয ও মানব পহরকবা হবভাগ (Health and Human Services, HHS) পরীোর 

হরকপািণ েরার থেকে নীহত পহরবতণকনর োরকে এবং অ্নযানয োরকে, এেটি ম্প্রদাকয়র উপর 

ভাইরাকর িভাকবর ব থচকয় হনভণরকযাগয থমটিে  িহত 100,000 থেকর মকর্য থেকর 

ংখযার থিিা -- ইহতবাচেতার লতাংল নয়। 

 

থে থেয়ার থরপন্স থিিা হকেম এেটি NYS DOH থিিা উৎ যা দদহনে হনজিত মৃতয যর 

থিিা ংে েকর যা থেব াপাতা, নাহ ণং থাম এবং িাপ্তবয়স্ককদর পহরচয ণার 

থফহহটিগুহ জাকন।  

 

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: থামবার, 4 এহি থেকে থফিাকর স্বাস্থয ও মানব পহরকবা হবভাগ 

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

পরীো পেহত বযবার েরকে এমন পরীো থেন্দ্রগুকার জনয থনকগটিভ ফাফ ম্পকেণ 

হরকপািণ েরার বার্যবার্েতা তয ক থনওয়ার হবয়টি োয ণের েকরকে। এর ফক, হনউ ইয়েণ 

থেকির লতেরা পজজটিভ ফাফকর থমটিক্স শুর্ু যাকবর হরকপািণ েরা PCR ফাফগুকা 

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

েরা কব এবং নতয ন দদহনে থে এবং িহত 100 াজার থেকর হরকপাকিণ PCR এবং 

অ্যাহন্টকজন পরীোগুহ অ্ন্তভয ণক্ত েরা অ্বযাত রাখা কব। এই পহরবতণন এবং পরীো েরার 

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

পহরমাকপর জনয বকচকয় হনভণরকযাগয থমটিে কা িহত 100,000 এর মকর্য থেকর ংখযার 

িািা - লতেরা পজজটিভ ফাফ নয়।  

  



 

 

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবি হমাে মৃিয ে - 72,847  

  

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

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

অ্নযানয স্থানগুহ  থোন স্থাকন মারা যাওয়া বযজক্তরা অ্ন্তভয ণক্ত আকেন।  

   

িহতটি অ্ঞ্চকর িহত 100 াজার জনংখযার মকর্য 7-হদকনর থেকর গশ ংখযা হনম্নরূপ: 

  

অঞ্চ   
রবববার, 31 

জুাই, 2022  

হসামবার, 1 

আগে, 2022  

মঙ্গবার, 2 

আগে, 2022  

Capital 
Region   21.33  21.07  20.98  

Central New 
York   17.30  17.22  18.11  

Finger Lakes   13.98  13.59  13.54  

Long Island   39.22  38.04  37.18  

Mid-Hudson   30.94  30.72  30.75  

Mohawk 
Valley   16.51  17.19  18.72  

New York City   39.37  38.98  39.42  

North Country   14.87  15.24  14.63  

Southern Tier   18.08  18.12  18.26  

Western New 
York   16.76  16.22  15.97  

হেেবোপী   31.53  31.10  31.21  

   

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

লতেরা ার হনকচ থদওয়া কয়কে**:  

   

  
    

অঞ্চ  

রবববার, 

31 

জুাই, 

2022  

হসামবার, 

1 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 2 

আগে, 

2022      
               

Capital 
Region  10.35%  10.39%  10.43%                     

Central 
New York  8.34%  8.22%  8.63%                     

Finger 
Lakes  7.73%  7.73%  7.63%                     



 

 

Long 
Island  9.86%  9.74%  9.65%                     

Mid-

Hudson  9.09%  9.32%  8.86%                     

Mohawk 
Valley  9.70%  9.74%  10.35%                     

New York 
City  8.15%  8.06%  8.04%                     

North 
Country  8.04%  8.19%  8.21%                     

Southern 
Tier  8.03%  7.99%  8.21%                     

Western 
New York  11.37%  11.11%  11.35%                     

হেে 

বোপী  8.69%  8.64%  8.59%  
    

               

   

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

ংক্রান্ত নীহতমাার পহরবতণন এবং অ্নযানয েকয়েটি োরকে, থোকনা েহমউহনটিকত ভাইরাকর 

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

পজজটিকভর লতেরা ার নয়।  

   

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

ফাফকর গশ লতেরা ার হনকচ থদওয়া কয়কে **:  

   

  
    

NYC এর 

বম্বরা  

রবববার, 

31 

জুাই, 

2022  

হসামবার, 

1 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 2 

আগে, 

2022      
               

Bronx  9.32%  9.20%  9.13%      
               

Kings  7.34%  7.28%  7.32%      
               

New York  7.07%  7.05%  6.91%      
               

Queens  9.47%  9.33%  9.38%      
               

Richmond  8.42%  8.31%  8.35%      
               

   

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

ংক্রান্ত নীহতমাার পহরবতণন এবং অ্নযানয েকয়েটি োরকে, থোকনা েহমউহনটিকত ভাইরাকর 

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

পজজটিথভর লতেরা ার নয়।  

   



 

 

গতো, হনউ ইয়েণ থেকি 7,487 জন হনউ ইয়েণবাী COVID-19 পরীোয় পজজটিভ ফাফ 

থপকয়কেন, যা থমাি আক্রাকন্তর ংখযাকে 5,787,267 জকন উন্নীত েকরকে।  

   

  
    

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ        
               

Albany                             69,596                                     92        
               

Allegany                              9,758                                      4        
               

Broome                             51,997                                     42        
               

Cattarau
gus                             17,175                                     16                       

Cayuga                             18,150                                     11        
               

Chautau
qua                             26,367                                     21                       

Chemun
g                             23,782                                     14                       

Chenang
o                             10,445                                      8                       

Clinton                             19,661                                     12        
               

Columbi
a                             11,917                                      5                       

Cortland                             11,872                                     15        
               

Delawar
e                              8,983                                      8                       

Dutches
s                             73,743                                     73                       

Erie                            242,555                                   179        
               

Essex                              6,729                                      7        
               

Franklin                             10,697                                      6        
               

Fulton                             14,386                                     24        
               

Genesee                             15,060                                     10        
               

Greene                              9,750                                      6        
               

Hamilton                                975                                     -         
               

Herkimer                             15,655                                     17        
               

Jefferso
n                             23,076                                     19                       

Lewis                              6,656                                      2        
               

Livingsto
n                             12,991                                      5                       

Madison                             15,012                                     14        
               

Monroe                            173,404                                   111        
               

Montgo                            13,356                                      7        
               



 

 

mery  

Nassau                            476,054                                   581        
               

Niagara                             54,232                                     31        
               

NYC                          2,690,905  

                               

 4,282                       

Oneida                             61,490                                     55        
               

Ononda
ga                            128,061                                   118                       

Ontario                             23,044                                     25        
               

Orange                            121,227                                   152        
               

Orleans                              9,553                                      3        
               

Oswego                             30,202                                     33        
               

Otsego                             11,715                                     14        
               

Putnam                             27,438                                     31        
               

Renssel
aer                             37,082                                     33                       

Rocklan
d                            104,547                                   122                       

Saratoga                             54,530                                     54        
               

Schenec
tady                             38,759                                     40                       

Schohari
e                              5,761                                      9                       

Schuyler                              3,949                                      7        
               

Seneca                              6,728                                     -         
               

St. 

Lawrenc
e                             23,634                                     16        

               

Steuben                             22,600                                     24        
               

Suffolk                            491,298                                   603        
               

Sullivan                             21,075                                     29        
               

Tioga                             12,405                                     18        
               

Tompkin
s                             23,395                                     24                       

Ulster                             37,120                                     30        
               

Warren                             16,358                                     25        
               

Washing
ton                             13,882                                     11                       

Wayne                             19,503                                     14        
               

Westche
ster                            293,902                                   367                       



 

 

Wyomin
g                              9,151                                      5                       

Yates                              3,919                                      3        
               

   

হনকচর তেয াপাতাক ভহতণ থরাগীকদর মকর্য থোহভি-19 এর পরীোয় পজজটিভ ওয়া 

থরাগীকদর মকর্য েতজন থোহভি-19/থোহভি-19 ংক্রান্ত জটিতার োরকে াপাতাক ভহর 

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

েকর:  

   

  

অঞ্চ  

বিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্ব 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ 

ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের 

%  

হযসব হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে 

ব ম্বসম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া  

হযসব হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে ব ম্বসম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া 

িাম্বের %  

Capital 
Region  116  72  62.1%  44  37.9%  

Central 
New 
York  83  44  53.0%  39  47.0%  

Finger 
Lakes  195  47  24.1%  148  75.9%  

Long 
Island  459  203  44.2%  256  55.8%  

Mid-

Hudson  281  125  44.5%  156  55.5%  

Mohawk 
Valley  36  25  69.4%  11  30.6%  

New 
York City  1,337  533  39.9%  804  60.1%  

North 
Country  41  29  70.7%  12  29.3%  

Southern 
Tier  57  35  61.4%  22  38.6%  

Western 
New 
York  92  41  44.6%  51  55.4%  

হেে 2,697  1,154  42.8%  1,543  57.2%  



 

 

বোপী  

   

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

িযাহেং ম্পকেণ আকরা তকেযর জনয অ্নুে েকর এখাকন হভজজি েরুন: (থোহভি-19 

ভযাহরকয়ন্ট ংক্রান্ত িািা | স্বাস্থয দপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷  

  

গতো, থোহভি-19 এর োরকে নতয ন থমাি 20টি মৃতয য ম্পকেণ হরকপািণ েরা কয়কে, যা থমাি 

মৃতয যর ংখযাকে 57,133 জকন উন্নীত েকরকে। ববাকর োউহন্ট অ্নুাকর, হনকচ থভৌগহে 

হভহিকত থভকে থদখাকনা কয়কে:   

  

  
    

কাউবি  

র্িযর্ 

মৃিয ে                                          

Bronx  2          
               

Kings  5          
               

Montgomery  1          
               

Nassau  2          
               

New York  1          
               

Onondaga  1          
               

Queens  3          
               

Richmond  1          
               

Rockland  1          
               

Suffolk  2          
               

Washington  1          
               

   

###  
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