
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/12/2022  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 সরুবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

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

পরীিা ও বিবকৎসা  

  

গিকাল হেেিোপী 20 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

   

  

দ্রষ্টব্য: 24 জনু 2022 তারিখ থেকে শুরু েকি, CDC-এি ডাটা রিকেশ েিাি আপকডটেৃত 

সময়সূরিি সাকে রমল িাখকত টটোি ডাটা প্ররত সপ্তাকে শুক্রব্াকি আপকডট েিা েকব্। থোরিড-

19 এি টটোদান সম্পকেে CDC-এি প্রদানেৃত ব্াড়রত তকেযি জনয, 

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

total।  

  

গিন েি েযারে থোেল আজ থোরিড-19 এি সাকে লড়াই েিাি থেকে থেকটি অগ্রগরত 

সম্পকেে রনউ ইয়েেব্াসীকদি আপকডট রদকয়কেন।  

  

"এই মোমািীি থিতি রদকয় যাব্াি সময়, যখন আমিা শিতোকল সম্ভাব্য সংক্রমণ ব্দৃ্ধিি প্ররত 

সাড়া দাকনি পরিেল্পনা েিরে তখন মকন িাখকব্ন থয টটো, ব্ুোি, পিীো ও রিরেৎসা েকলা 

আমাকদি একে অপিকে রনিাপদ ও সুস্থ িাখাি জনয থসিা োরতয়াি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর 

হ াকল। "আরম রনউ ইয়েেব্াসীকদিকে তাকদি োকে যা আকে তাি সদ্ব্যব্োি েিকত এব্ং 

রিরেৎসাি অপশন ও প্ররতকিাধমূলে ব্যব্স্থা রনকয় আকলািনা েিাি জনয তাকদি ডাক্তািকদি 

সাকে েো ব্লকত উৎসারেত েিরে।"  

  

আজকেি ডাটা সংকেকপ রনকি তুকল ধিা েকলা:  

  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 30.46  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 27.54  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 93,089  

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%3D&reserved=0


• হমাে পজজটেভ - 5,952  

• েিকরা পজজটেভ - 5.70%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 7.08%  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,447 (-55)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 398  

• ICU-হি হরাগী ভবিন - 239 (+2)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 81 (-6)  

• হমাে বডসিাজন - 330,694 (+417)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 20  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 57,316  

  

** থেডািল স্বাস্থয ও মানব্ পরিকেব্া রব্িাগ (Health and Human Services, HHS) পিীোি 

রিকপাটে েিাি থেকে নীরত পরিব্তেকনি োিকণ এব্ং অনযানয োিকণ, এেটট সম্প্রদাকয়ি উপি 

িাইিাকসি প্রিাকব্ি সব্ থিকয় রনিেিকযাগয থমটিে েল প্ররত 100,000 থেকসি মকধয থেকসি 

সংখযাি থডটা -- ইরতব্ািেতাি শতাংশ নয়। 

 

থেলে থেয়াি থিসপন্স থডটা রসকেম এেটট NYS DOH থডটা উৎস যা দদরনে রনদ্ধিত মতুৃযি 

থডটা সংগ্রে েকি যা থেব্ল োসপাতাল, নারস েং থোম এব্ং প্রাপ্তব্য়স্ককদি পরিিয োি 

থেরসরলটটগুরল জাকন।  

 

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: থসামব্াি, 4 এরপ্রল থেকে থেডাকিল স্বাস্থয ও মানব্ পরিকেব্া রব্িাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) থোরিড-19 িয্ারপড অযারিকজন পিীো 

পিরত ব্যব্োি েিকে এমন পিীো থেন্দ্রগুকলাি জনয থনকগটটি েলােল সম্পকেে রিকপাটে 

েিাি ব্াধযব্াধেতা তুকল থনওয়াি রব্েয়টট োয েেি েকিকে। এি েকল, রনউ ইয়েে থেকটি 

শতেিা পদ্ধজটটি েলােকলি থমটিক্স শুধ ুলযাকব্ি রিকপাটে েিা PCR েলােলগুকলা ব্যব্োি 

েকি রেকসব্ েিা েকব্। ইরতব্ািে অযারিকজন পিীো তাও রনউ ইয়েে থেটকে রিকপাটে েিা েকব্ 

এব্ং নতুন দদরনে থেস এব্ং প্ররত 100 োজাি থেকসি রিকপাকটে PCR এব্ং অযারিকজন 

পিীোগুরল অন্তিুেক্ত েিা অব্যােত িাখা েকব্। এই পরিব্তেন এব্ং পিীো েিাি িীরত পরিব্তেন 

েওয়া সে অনযানয রব্েকয়ি োিকণ, থোকনা েরমউরনটটি উপি িাইিাকসি প্রিাব্ পরিমাকপি 

জনয সব্কিকয় রনিেিকযাগয থমটিে েকলা প্ররত 100,000 এি মকধয থেকসি সংখযাি ডাটা - শতেিা 

পদ্ধজটটি েলােল নয়।  

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মিৃয ে - 73,214  

  

NYS DOH ও NYC দ্ব্ািা CDC-এি োকে রিকপাটে েিা এই দদরনে থোরিড-19 এি সামরয়ে থডে 

সাটটেরেকেকটি তকেয োসপাতাল, নারস েং থোম, প্রাপ্তব্য়স্ককদি থসব্াসদন, ব্ারড়, েসরপস ও 

অনযানয স্থানগুরল সে থোন স্থাকন মািা যাওয়া ব্যদ্ধক্তিা অন্তিুেক্ত আকেন।  

  



দ্রষ্টব্য: CDC-এি ডাটা রিকেশ েিাি আপকডটেৃত সময়সূরিি সাকে রমল িাখকত টটোি ডাটা 

এখন প্ররত সপ্তাকে শুক্রব্াকি আপকডট েিা েয়। থোরিড-19 এি টটোেিণ সম্পকেে CDC এি 

প্রদত্ত ব্াড়রত তেয থদখকত, থদখুন https://covid.cdc.gov/covid-data-

tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total।  

  

• প্রকয়াগ্েিা্টটোি্থমাট্থডাজ -্39,906,213  

• গত্7্রদকন্প্রকয়াগ্েিা্টটোি্থমাট্থডাজ -্75,952  

• 18্ব্েি্ব্া্তাি্থব্রশ্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্অন্তত্এেটট্

থডাজ্থপকয়কেন -্93.1%  

• 18্ব্েি্ব্া্তাি্থব্রশ্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্সম্পূণ ে্থডাজ্

থপকয়কেন্-্84.5%  

• 18্ব্েি্ব্া্তাি্থব্রশ্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্অন্তত্এেটট্

থডাজ্থপকয়কেন্(CDC) -্95.0%  

• 18্ব্েি্ব্া্তাি্থব্রশ্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্সব্্থডাজ্

থপকয়কেন্(CDC) -্88.2%  

• 12-17্ব্েি্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্অন্তত্এেটট্থডাজ্

থপকয়কেন্(CDC) - 85.0%  

• 12-17্ব্েি্ব্য়সী্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্সব্্থডাজ্থপকয়কেন্

(CDC)-্74.6%  

• সেল্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্েমপকে্এেটট্থডাজ্থপকয়কেন -্

83.1%  

• সেল্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্সম্পূণ ে্থডাজ্থপকয়কেন্-্75.1%  

• সেল্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্েমপকে্এেটট্থডাজ্থপকয়কেন্

(CDC)-্91.7%  

• সেল্রনউ্ইয়েেব্াসীকদি্যত্শতাংশ্টটোি্সম্পূণ ে্থডাজ্থপকয়কেন্(CDC) -্

78.3%   

  

প্ররতটট অঞ্চকলি প্ররত 100 োজাি জনসংখযাি মকধয 7-রদকনি থেকসি গড় সংখযা রনম্নরূপ: 

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 9 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 10 

আগে, 2022  

িৃ স্পবিিার, 11 

আগে, 2022  

Capital 

Region  19.78  19.53  19.83  

Central New 

York  19.71  19.09  18.72  

Finger Lakes  13.09  12.81  12.81  

Long Island  33.90  33.26  33.54  

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331512937425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oAVhx0a7x8Ym9ZqE6pFV2K501VYXC%2F4xMll8S%2FTtVHU%3D&reserved=0


Mid-Hudson  28.02  27.62  26.88  

Mohawk 

Valley  19.52  19.40  18.78  

New York City  35.84  34.32  33.55  

North 

Country  16.37  16.98  18.04  

Southern Tier  15.66  15.32  14.53  

Western New 

York  15.68  15.59  15.49  

হেেিোপী  28.79  27.94  27.54  

  

গত রতন রদকন রিকপাটে েিা প্রকতযে অঞ্চকলি 7-রদকনি পিীোি পদ্ধজটটি েলােকলি গড় 

শতেিা োি রনকি থদওয়া েকয়কে**:  

  

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 9 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 10 

আগে, 2022  

িৃ স্পবিিার, 11 

আগে, 2022      

Capital Region  9.86%  9.55%  9.48%      

Central New 

York  8.98%  8.83%  8.76%      

Finger Lakes  7.57%  7.51%  7.51%      

Long Island  9.38%  9.10%  8.96%      

Mid-Hudson  7.78%  6.73%  5.71%      

Mohawk 

Valley  10.57%  10.65%  10.54%      

New York City  7.29%  6.94%  6.46%      

North Country  9.38%  9.69%  10.55%      

Southern Tier  7.89%  7.28%  6.83%      

Western New 

York  10.83%  10.69%  10.58%      

হেে িোপী  7.98%  7.56%  7.08%      

  

** থেডাকিল রডপাটেকমি অে থেলে অযান্ড রেউমযান সারিেকসস (HHS) এি পিীোি রিকপাটটেং 

সংক্রান্ত নীরতমালাি পরিব্তেন এব্ং অনযানয েকয়েটট োিকণ, থোকনা েরমউরনটটকত িাইিাকসি 

প্রিাব্ পরিমাকপি সব্কিকয় রনিেিকযাগয পিরত েকলা প্ররত 100,000 এ থেস সংখযাি ডাটা -- 

পদ্ধজটটকিি শতেিা োি নয়।  

  

গত রতন রদকন রিকপাটে েিা প্ররতটট রনউ ইয়েে রসটট ব্কিাি 7-রদকনি পিীোি পদ্ধজটটি 

েলােকলি গড় শতেিা োি রনকি থদওয়া েকয়কে **:  

  



NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 9 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 10 

আগে, 2022  

িৃ স্পবিিার, 11 

আগে, 2022      

Bronx  8.44%  8.36%  8.29%      

Kings  5.78%  5.26%  4.56%      

New York  6.82%  6.66%  6.47%      

Queens  9.14%  8.89%  8.64%      

Richmond  8.11%  7.80%  7.57%      

  

** থেডাকিল রডপাটেকমি অে থেলে অযান্ড রেউমযান সারিেকসস (HHS) এি পিীোি রিকপাটটেং 

সংক্রান্ত নীরতমালাি পরিব্তেন এব্ং অনযানয েকয়েটট োিকণ, থোকনা েরমউরনটটকত িাইিাকসি 

প্রিাব্ পরিমাকপি সব্কিকয় রনিেিকযাগয পিরত েকলা প্ররত 100,000 এ থেস সংখযাি ডাটা -- 

পদ্ধজটটকিি শতেিা োি নয়।  

  

গতোল, রনউ ইয়েে থেকট 5,952 জন রনউ ইয়েেব্াসী থোরিড-19 পিীোয় পদ্ধজটটি েলােল 

থপকয়কেন, যা থমাট আক্রাকন্তি সংখযাকে 5,839,344 জকন উন্নীত েকিকে। এেটট থিৌগরলে 

রব্কেেণ রনম্নরূপ:  

  

          

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ                                      

Albany  70,186  69                                      

Allegany  9,799  3                                      

Broome  52,248  31                                      

Cattaraugus  17,313  16                                      

Cayuga  18,238  9                                      

Chautauqua  26,549  21                                      

Chemung  23,908  15                                      

Chenango  10,509  7                                      

Clinton  19,813  27                                      

Columbia  12,024  15                                      

Cortland  11,953  6                                      

Delaware  9,045  4                                      

Dutchess  74,447  79                                      

Erie  243,953  187                                      

Essex  6,780  5                                      

Franklin  10,760  8                                      

Fulton  14,517  18                                      

Genesee  15,102  2                                      

Greene  9,802  5                                      



Hamilton  983  -                                      

Herkimer  15,777  16                                      

Jefferson  23,261  33                                      

Lewis  6,692  7                                      

Livingston  13,057  12                                      

Madison  15,100  11                                      

Monroe  174,343  110                                      

Montgomery  13,436  6                                      

Nassau  480,582  551                                      

Niagara  54,527  36                                      

NYC  2,718,484  2,952                                      

Oneida  61,874  41                                      

Onondaga  128,920  97                                      

Ontario  23,206  31                                      

Orange  122,354  135                                      

Orleans  9,587  4                                      

Oswego  30,444  17                                      

Otsego  11,817  14                                      

Putnam  27,669  22                                      

Rensselaer  37,410  34                                      

Rockland  105,476  117                                      

Saratoga  54,944  86                                      

Schenectady  39,048  38                                      

Schoharie  5,810  2                                      

Schuyler  3,963  3                                      

Seneca  6,771  6                                      

St. Lawrence  23,815  20                                      

Steuben  22,744  14                                      

Suffolk  495,822  605                                      

Sullivan  21,310  30                                      

Tioga  12,480  10                                      

Tompkins  23,579  20                                      

Ulster  37,473  43                                      

Warren  16,519  19                                      

Washington  13,991  10                                      

Wayne  19,631  14                                      

Westchester  296,357  250                                      

Wyoming  9,200  8                                      



Yates  3,942  1                                      

  

রনকিি তেয োসপাতাকল িরতে থিাগীকদি মকধয থোরিড-19 এি পিীোয় পদ্ধজটটি েওয়া 

থিাগীকদি মকধয েতজন থোরিড-19/থোরিড-19 সংক্রান্ত জটটলতাি োিকণ োসপাতাকল িরি 

েকয়কেন এব্ং েতজন থোরিড-19 ব্যতীত অনয োিকণ িরতে েকয়কেন তাকদি সংখযা প্রোশ 

েকি:  

  

  

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  96  59  61.5%  37  38.5%  

Central 

New 

York  74  40  54.1%  34  45.9%  

Finger 

Lakes  166  48  28.9%  118  71.1%  

Long 

Island  453  214  47.2%  239  52.8%  

Mid-

Hudson  263  108  41.1%  155  58.9%  

Mohawk 

Valley  38  17  44.7%  21  55.3%  

New 

York City  1,184  487  41.1%  697  58.9%  

North 

Country  35  18  51.4%  17  48.6%  

Southern 

Tier  47  24  51.1%  23  48.9%  

Western 

New 

York  91  43  47.3%  48  52.7%  



হেে 

িোপী  2,447  1,058  43.2%  1,389  56.8%  

  

ওরমক্রন িযারিকয়ি ব্তেমাকন সংক্রমণিত িাইিাকসি 95% এি প্ররতরনরধত্ব েকি। িযারিকয়ি 

িযারেং সম্পকেে আকিা তকেযি জনয অনুগ্রে েকি এখাকন রিদ্ধজট েরুন: (থোরিড-19 

িযারিকয়ি সংক্রান্ত ডাটা | স্বাস্থয দপ্তি (Department of Health (ny.gov)৷  

  

গতোল, থোরিড-19 এি োিকণ নতুন থমাট 20টট মতুৃয সম্পকেে রিকপাটে েিা েকয়কে, যা থমাট 

মতুৃযি সংখযাকে 57,316 জকন উন্নীত েকিকে। ব্সব্াকসি োউরি অনুসাকি, রনকি থিৌগরলে 

রিরত্তকত থিকে থদখাকনা েকয়কে:  

  

          

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে                                        

Bronx  2                                        

Cayuga  1                                        

Clinton  2                                        

Columbia  1                                        

Dutchess  1                                        

Erie  2                                        

Kings  1                                        

Livingston  1                                        

Madison  1                                        

New York  1                                        

Queens  1                                        

Richmond  2                                        

Suffolk  2                                        

Westchester  2                                        

Grand Total  20                                        

  

থযসব্ রনউ ইয়েেব্াসী 5-11 ব্েি ব্য়সী রশশুকদি জনয টটোি অযাপকয়িকমি রনকত িান 

তাকদিকে তাকদি সন্তাকনি রশশুকিাগ রব্কশেজ্ঞ, পারিব্ারিে রিরেৎসে, োউরি স্বাস্থয রব্িাগ, 

থেডাকিলিাকব্ থযাগযতাপ্রাপ্ত স্বাস্থয থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীণ 

স্বাস্থয থেন্দ্র, ব্া থযসব্ োকম েরস এই ব্য়সদকলি জনয টটোদান োয েক্রম পরিিালনা েিকে, তাকদি 

সাকে থযাগাকযাগ েিকত উৎসারেত েিা েকে। োোোরে থেন্দ্রগুকলা খুুঁকজ রনকত রপতামাতা ও 

অরিিাব্েিা vaccines.gov, ওকয়ব্সাইকট থযকত পাকিন, তাকদি দ্ধজপ থোড রলকখ 438829 নম্বকি 

থটক্সট েিকত পাকিন অেব্া 1-800-232-0233 নম্বকি থোন েিকত পাকিন। রনদ্ধিত েরুন থয 

প্রদানোিী োইজাি-ব্াকয়াএনকটে থোরিড-19 টটো প্রদান েকি, থযকেতু এই ব্য়কসি থগাষ্ঠীি 

জনয অনয থোরিড-19 টটো অনুকমারদত নয়।  

  

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%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MShWE0Wj6oRIs%2BVyiRuBcgjocEhpLbODKet%2FPJxSh0Q%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%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MShWE0Wj6oRIs%2BVyiRuBcgjocEhpLbODKet%2FPJxSh0Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2Fsearch&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W6PpS3tFZhSIlf8ND9IX0MqSFvafevMLTzX0PsyCxmk%3D&reserved=0


রব্কশেিাকব্ এই ব্য়সী রশশুকদি রপতামাতা ও অরিিাব্েকদি জনয দতরি েিা নতুন তেয, 

প্রায়শই দ্ধজজ্ঞারসত প্রশ্নাব্রল ও উত্তি, ও সংস্থাকনি জনয আমাকদি ওকয়ব্সাইট থদখনু৷  

  

টটো থপকয়কেন এমন রনউ ইয়েেব্াসীকদি অঞ্চল অনুসাকি নীকি থিৌগরলে রিরত্তকত থিকে 

থদখাকনা েকয়কে:  

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাকরম্বর্র িিে  

  

টেকার কমপম্বি 

একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  

Capital 

Region  
980,092  897,397  

Central 

New York  
656,566  607,656  

Finger 

Lakes  
882,428  817,358  

Long Island  2,236,130  1,992,401  

Mid-

Hudson  
1,753,613  1,538,305  

Mohawk 

Valley  
330,589  308,010  

New York 

City  
8,234,956  7,292,254  

North 

Country  
310,760  281,102  

Southern 

Tier  
452,954  413,017  

Western 

New York  
974,684  896,023  

থেট ব্যাপী  16,812,772  15,043,523  

      

িুোর/অবিবরি েে    

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে  গি 7 বেম্বর্ িৃজে  

Capital 

Region  
592,640  2,161  

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%7C526ac65eed154f758ccb08da7ca1c606%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637959331513093135%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j7ub1%2BX2B55kTnD91u%2Fs0GZAdeAP0Yzpc8fxWqjkFjk%3D&reserved=0


Central 

New York  
397,274  1,713  

Finger 

Lakes  
620,821  2,741  

Long Island  1,419,286  5,491  

Mid-

Hudson  
1,119,456  4,940  

Mohawk 

Valley  
207,043  949  

New York 

City  
3,670,302  16,938  

North 

Country  
186,501  731  

Southern 

Tier  
281,874  1,406  

Western 

New York  
659,261  2,801  

থেট ব্যাপী  9,154,458  39,871  

  

  

রনউ ইয়েে ব্াসীিা থোরিড-19 িযােরসকনি রব্তিকণি ব্যাপাকি থোরিড-19 িযােরসন িযাোি 

ডযাশকব্াকডেি মাধযকম আপকডট থপকত পাকিন। রনউ ইয়েে থেট স্বাস্থয রব্িাগ (New York State 

Department of Health) টটোেিণ থেন্দ্রগুরলি দ্ব্ািা 24 ঘণ্টাি মকধয সেল থোরিড-19 

টটোদাকনি তেয রিকপাটে েিাকে ব্াধযতামূলে েকিকে; থেকটি টটোেিণ প্রকিষ্টাি সব্ থিকয় 

োলনাগাদেৃত থমটিক্স প্ররতেরলত েিকত ডযাশকব্াকডে টটোদাকনি তেয প্ররতরদন আপকডট েিা 

েয়। NYSIIS এব্ং CIR থেকে প্রাপ্ত রনউ ইয়েে থেট স্বাস্থয রব্িাগ (New York State Department 

of Health) দ্ব্ািা রিকপাটে েিা ডাটাি সাকে থেডাকিলিাকব্ রিকপাটে েিা ডাটাি সামানয পাে েেয 

োকে, থযখাকন থেডািালিাকব্ প্রকয়াগ েিা থডাজ এব্ং অনযানয থোটখাট পাে েেয অন্তিুেক্ত 

োকে। উপকিি রিরলজটটকত উিয় নম্বিই অন্তিুক্ত আকে।  
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