
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 8/17/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

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

ইেকনবাীম্বের ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  

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  

  

#VaxToSchool হকাবভড-19 টেকাকরণ প্রম্বিষ্টার পুর্রাে িাু ওোর হঘাণা বেম্বর্  

  

হেে বোপী 24 জম্বর্র মৃিয ে ম্পম্বকন বরম্বপােন করা ম্বেম্বে  

   

    

দ্রষ্টফয: 24 জনু, 2022 থেকে শুরু েকয টিোেযকেয তেয াপ্তাহে হবহিকত শুক্রফাকয 

ারনাগাদ েযা কফ থন্টায পয হিজজজ েকরার অ্যান্ড হিকবনন (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এয ারনাগাদেৃত ভয়ূচীয াকে াভঞ্জযূে ণ েযায জনয। 

থোহবি-19 এয টিোেযে ম্পকেণ CDC এয িদি ফাহত তেয থদখকত, থদখুন 

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

    

গবন ণয েযাহে থাের আজ থোহবি-19 এয াকে রাই েযায থেকে থেথিয অ্গ্রগহত 

ম্পকেণ হনউ ইয়েণফাীকদয আকিি হদকয়কছন। হদকনয ূফ ণবাকগ, গবন ণয থাের 

#VaxtoSchool ুনযায় চারু েযায থঘালো েকযন মা থেিজকু এেটি ফহু স্তযীয় িচাযো মা 

সু্করগাভী ফয়কয হনউ ইয়েণফাীকদয ভাকঝ থোহবি-19 টিোেযকেয ায ফজৃিয রেয যাকখ।  

    

"মখন আভযা ংখযাগুহর ম ণকফেে েযা চাহরকয় মাজি এফং আন্ন যতোকরয িস্তুহত হনজি, 

থমকোকনা ম্ভাফয ংক্রভে ফজৃি থেোকত আভাকদয অ্ফযই াকত োো াহতয়াযগুহর ফযফায 

েযকত কফ," গভর্ নর হাক বম্বর্। "আনায এফং আনায হিয়জন টিো এফং ফুোকযয ফ 

থিাজ হনকয় ারনাগাদ আকছন তা হনজিত েরুন, মহদ আনায রেে োকে, এফং মহদ আনায 

যীোয পরাপর জজটিব আক, তাকর ম্ভাফয হচহেৎা ম্পকেণ আনায িাক্তাকযয াকে 

েো ফরুন।"  

    

আজকেয িািা ংকেক হনকচ তুকর ধযা করা:  

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-re-launch-vaxtoschool-covid-19-vaccine-effort&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8t0e%2Fx0BcmgfaVUVWoIqu6B1ncNsUwpp9Vz6flpEcSA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foutlook.office365.com%2Fmail%2Finbox%2Fid%2FAAQkADMxZTMwNTY0LWU2NmQtNDA1My05YzQ2LTQwMTRiY2U3YTkzNwAQAD5LF5S94ftOraC2rrp0BEg%253D%23vaccinations_vacc-total-admin-rate-total&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ADqt8gciS%2F5rO1P3FWYtNUiRkFkRRJZuixwNyGZMQcI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-re-launch-vaxtoschool-covid-19-vaccine-effort&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8t0e%2Fx0BcmgfaVUVWoIqu6B1ncNsUwpp9Vz6flpEcSA%3D&reserved=0


 

 

 প্রবি 100 াজাম্বর হক ংখো - 25.09  

 প্রবি 100 াজাম্বর 7 বেম্বর্র গশ হক ংখো - 25.60   

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া ম্বেম্বে - 61,971  

 হমাে পজজটেভ - 4,903   

 পজজটেম্বভর লিকরা ার - 7.98%**    

 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গশ লিকরা ার - 5.72%**   

 াপািাম্ব ভবিন ওো হরাগী - 2,509 (-29)  

 র্িযর্ ভবিন ওো হরাগী - 443  

 ICU-হি হরাগী - 249 (+4)   

 ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্ হরাগী - 96 (+4)  

 হমাে বডিাজন - 332,263 (+416)  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 24  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে -

 57,399  

   

** থপিাযর স্বাস্থ্য ও ভানফ হযকলফা হফবাগ (Department of Health and Human Services, 

HHS) যীোয হযকািণ েযায থেকে নীহত হযফতণকনয োযকে এফং অ্নযানয োযকেয পকর, 

এেটি ম্প্রদাকয়য উয বাইযাকয িবাকফয ফ থচকয় হনবণযকমাগয থভটিে র িহত 100,000 

থেকয ভকধয থেকয ংখযায থিিা -- ইহতফাচকেয তাং নয়।    

     

থরে থেয়ায ইকরেিহনে থযন্স থিিা হকেভ (Health Electronic Response Data 

System, HERDS) এেটি NYS DOH থিিা উৎ মা দদহনে হনজিত ভৃতুযয থিিা ংগ্র েকয মা 

থেফর াাতার, নাহ ণং থাভ এফং িাপ্তফয়স্কথদয হযচম ণায থপহহরটিগুহর জাকন।     

     

গুরুত্বূে ণ টিো: থাভফায, এহির 4 থেকে োম ণেয, থপিাযর স্বাস্থ্য ও ভানফ হযকলফা হফবাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) থনহতফাচে পরাপর হযকািণ েযায জনয 

থোহবি-19 দ্রুত অ্যাহন্টকজন যীো আয আফযে েযকছ না যীো েযায স্থ্ানগুহরয 

জনয। এয পকর, হনউ ইয়েণ থেকিয ইহতফাচকেয তাংকয থভটিে থেফর যীোগাকয হযকািণ 

েযা PCR (polymerase chain reaction, PCR) পরাপর ফযফায েকয গননা েযা 

কফ। ইহতফাচে অ্যাহন্টকজন যীো তাও হনউ ইয়েণ থেিকে হযকািণ েযা কফ এফং নতুন 

দদহনে থে এফং িহত 100 াজায থেকয হযকাকিণ PCR এফং অ্যাহন্টকজন যীোগুহর 

অ্ন্তবুণক্ত েযা অ্ফযাত যাখা কফ। এই হযফতণন এফং অ্নযানয োযকেয পকর, যীো েযায 

অ্নুীরকন হযফতণন , এেটি ম্প্রদাকয়য উয বাইযাকয িবাকফয ফ থচকয় হনবণযকমাগয 

থভটিে র িহত 100,000 থেকয ভকধয থেকয ংখযায থিিা -- ইহতফাচেতায তাং নয়।    

    

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও ংকবি হমাে মৃিয ে - 73,335  

       

NYS DOH ও NYC দ্বাযা CDC এয োকছ হযকািণেৃত এই দদহনে থোহবি-19 এয াভহয়ে থিে 

াটিণহপকেকিয তকেয াাতার, নাহ ণং থাভ, িাপ্তফয়স্ককদয থফাদন, ফাহ, হ ও 

অ্নযানয স্থ্ানগুহর  থমকোকনা স্থ্াকন ভাযা মাওয়া ফযজক্তযা অ্ন্তবুণক্ত আকছন।      



 

 

       

িহত 100K জনংখযায িহতটি অ্ঞ্চকরয 7-হদকনয থেকয গ হনম্নরূ:    

       

অঞ্চ   
রবববার, 14 

আগে, 2022  

হামবার, 15 

আগে, 2022  

মঙ্গবার, 16 

আগে, 2022  

Capital 
Region   20.09   20.36   19.82   

Central New 
York   18.39   17.5   16.76   

Finger Lakes   12.42   12.65   11.98   

Long Island   34.94   31.82   30.82   

Mid-Hudson   25.56   25.03   24.25   

Mohawk 
Valley   20.66   21.34   21.19   

New York 
City   31.68   30.05   29.2   

North 
Country   18.38   18.99   19.09   

Southern 
Tier   14.53   14.76   16.29   

Western 
New York   15.05   15.08   15.14   

থেি ফযাী   26.78   25.6   24.95   

    

গত হতন হদকন হযকািণ েযা িকতযে অ্ঞ্চকরয 7-হদকনয যীোয জজটিব পরাপকরয গ 

তেযা ায হনকচ থদওয়া কয়কছ**:      

       

অঞ্চ   
রবববার, 14 আগে, 

2022  

হামবার, 15 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 16 আগে, 

2022  

Capital Region   9.60%   9.64%   9.27%   

Central New 
York   8.94%   8.77%   8.78%   

Finger Lakes   7.18%   7.22%   7.13%   

Long Island   8.65%   8.53%   8.29%   

Mid-Hudson   3.99%   3.43%   3.71%   

Mohawk Valley   11.35%   11.74%   11.78%   

New York City   5.19%   4.83%   5.00%   

North Country   10.20%   10.60%   10.74%   

Southern Tier   6.80%   6.79%   7.32%   

Western New 10.35%   10.49%   10.87%   



 

 

York   

থেি ফযাী  5.93%   5.53%   5.72%   

     

** থপিাযর স্বাস্থ্য ও ভানফ হযকলফা হফবাগ (Department of Health and Human Services, 

HHS) যীোয হযকািণ েযায থেকে নীহত হযফতণকনয োযকে এফং অ্নযানয োযকেয পকর, 

এেটি ম্প্রদাকয়য উয বাইযাকয িবাকফয ফ থচকয় হনবণযকমাগয থভটিে র িহত 100,000 

থেথয ভকধয থেকয ংখযায থিিা -- ইহতফাচকেয তাং নয়।    

     

গত হতন হদকন হযকািণ েযা িহতটি হনউ ইয়েণ হটি ফকযায 7-হদকনয যীোয জজটিব 

পরাপকরয গ তেযা ায হনকচ থদওয়া কয়কছ **:      

      

NYC এর 

বম্বরা   
রবববার, 14 আগে, 

2022  

হামবার, 15 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 16 আগে, 

2022  

Bronx   7.87%   7.63%   7.53%   

Kings   3.12%   2.74%   2.97%   

New York   5.96%   5.95%   5.77%   

Queens   7.72%   7.63%   7.79%   

Richmond   6.72%   6.54%   6.34%   

      

** থপিাযর স্বাস্থ্য ও ভানফ হযকলফা হফবাগ (Department of Health and Human Services, 

HHS) যীোয হযকািণ েযায থেকে নীহত হযফতণকনয োযকে এফং অ্নযানয োযকেয পকর, 

এেটি ম্প্রদাকয়য উয বাইযাকয িবাকফয ফ থচকয় হনবণযকমাগয থভটিে র িহত 100,000 

থেকয ভকধয থেকয ংখযায থিিা -- ইহতফাচকেয তাং নয়।    

       

গতোর, হনউ ইয়েণ থেকি 4,903 জন হনউ ইয়েণফাী থোহবি-19 যীোয় ইহতফাচে পর 

থকয়কছন, মা থভাি আক্রাকন্তয ংখযাকে 5,860,780 জকন উন্নীত েকযকছ। এেটি থবৌগহরে 

হফকেলে হনম্নরূ:   

    

কাউবি   হমাে পজজটেভ   র্িযর্ পজজটেভ   

Albany   70,447   63   

Allegany   9,814   2   

Broome   52,396   46   

Cattaraugus   17,377   19   

Cayuga   18,285   16   

Chautauqua   26,651   21   

Chemung   23,976   17   

Chenango   10,540   11   

Clinton   19,884   14   



 

 

Columbia   12,087   12   

Cortland   11,980   7   

Delaware   9,075   6   

Dutchess   74,721   53   

Erie   244,579   166   

Essex   6,801   5   

Franklin   10,796   9   

Fulton   14,625   27   

Genesee   15,126   10   

Greene   9,864   25   

Hamilton   985   -   

Herkimer   15,831   19   

Jefferson   23,379   24   

Lewis   6,717   11   

Livingston   13,086   4   

Madison   15,158   13   

Monroe   174,743   80   

Montgomery   13,484   14   

Nassau   482,533   436   

Niagara   54,646   35   

NYC   2,729,142   2,371   

Oneida   62,106   46   

Onondaga   129,288   84   

Ontario   23,274   14   

Orange   122,828   114   

Orleans   9,613   6   

Oswego   30,566   32   

Otsego   11,864   14   

Putnam   27,764   20   

Rensselaer   37,531   23   

Rockland   105,829   68   

Saratoga   55,163   56   

Schenectady   39,166   28   

Schoharie   5,836   6   

Schuyler   3,977   3   

Seneca   6,782   1   



 

 

St. Lawrence   23,906   23   

Steuben   22,822   27   

Suffolk   497,683   397   

Sullivan   21,414   26   

Tioga   12,514   14   

Tompkins   23,672   42   

Ulster   37,668   43   

Warren   16,586   18   

Washington   14,037   9   

Wayne   19,670   9   

Westchester   297,323   234   

Wyoming   9,218   7   

Yates   3,952   3   

      

হনকচয তেয াাতাকর বহতণ থযাগীকদয ভকধয থোহবি-19 এয যীোয় জজটিব ওয়া 

থযাগীকদয ভকধয েতজন থোহবি-19/থোহবি-19 ংক্রান্ত জটিরতায োযকে াাতাকর বহয 

কয়কছন এফং েতজন থোহবি-19 ফযতীত অ্নয োযকে বহতণ কয়কছন তাকদয ংখযা িো 

েকয:      

       

অঞ্চ   

বিনমাহর্ 

াপািাম্ব 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

ংখো   

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ বা 

হকাবভড 

ংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বণ ভবিন   

হকাবভম্বডর 

কারম্বণ বা 

হকাবভড 

ংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বণ ভবিন 

হরাগীর লিাংল   

হযব হরাগী 

ভবিনর মম্বে 

ভবিনর কারণ 

বাম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া   

হযব হরাগী 

ভবিনর মম্বে 

ভবিনর কারণ 

বাম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া 

িাম্বের লিাংল   

Capital 
Region   104   67   64.4%   37   35.6%   

Central 
New York   71   42   59.2%   29   40.8%   

Finger 
Lakes   158   50   31.6%   108   68.4%   

Long 
Island   460   211   45.9%   249   54.1%   

Mid-

Hudson   287   108   37.6%   179   62.4%   

Mohawk 
Valley   44   21   47.7%   23   52.3%   

New York 1,182   474   40.1%   708   59.9%   



 

 

City   

North 
Country   47   16   34.0%   31   66.0%   

Southern 
Tier   62   25   40.3%   37   59.7%   

Western 
New York   94   44   46.8%   50   53.2%   

থেি 

ফযাী  2,509   1,058   42.2%   1,451   57.8%   

    

ওহভক্রন বযাহযকয়ন্ট ফতণভাকন ংক্রভেযত বাইযাকয 95% এয িহতহনহধত্ব েকয। বযাহযকয়ন্ট 

িযাহেং ম্পকেণ আকযা তকেযয জনয অ্নুগ্র েকয এখাকন হবজজি েরুন: (থোহবি-19 

বযাহযকয়ন্ট থিিা | স্বাস্থ্য দপ্তয (Department of Health (ny.gov)।      

       

গতোর, থোহবি-19 এয োযকে নতুন থভাি 24টি ভৃতুয ম্পকেণ হযকািণ েযা কয়কছ, মা থভাি 

ভৃতুযয ংখযাকে 57,399 জকন উন্নীত েকযকছ। ফফাকয োউহন্ট অ্নুাকয, হনকচ থবৌগহরে 

হবহিকত থবকঙ থদখাকনা কয়কছ:   

    

কাউবি   র্িযর্ মৃিয ে   

Albany   1   

Broome   1   

Cattaraugus   1   

Dutchess   2   

Erie   2   

Kings   3   

Nassau   1   

New York   2   

Oneida   1   

Queens   5   

Richmond   1   

Schenectady   1   

Suffolk   3   

ফ ণকভাি  24   

         

থমফ হনউ ইয়েণফাী 5-11 ফছয ফয়ী হশুকদয জনয টিোয অ্যাকয়ন্টকভন্ট হনকত চান 

তাকদযকে তাকদয ন্তাকনয হশুকযাগ হফকলজ্ঞ, াহযফাহযে হচহেৎে, োউহন্ট স্বাস্থ্য হফবাগ, 

থপিাকযরবাকফ থমাগযতািাপ্ত স্বাস্থ্য থেন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রাভীে স্বাস্থ্য থেন্দ্র, ফা থমফ পাকভ ণহ এই ফয়দকরয জনয টিোদান োম ণক্রভ হযচারনা েযকছ, 

তাকদয াকে থমাগাকমাগ েযকত উৎাহত েযা কি। োছাোহছ থেন্দ্রগুকরা খুুঁকজ হনকত 

হতাভাতা ও অ্হববাফেযা vaccines.gov,ওকয়ফাইকি থমকত াকযন, তাকদয জজ থোি 

438829 নম্বকয থিক্সি েযকত াকযন অ্েফা 1-800-232-0233 নম্বকয থপান েযকত াকযন। 

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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3L7A543rzCNdqLqrEs0xrY%2BPbWSNsngzxLGzzLF%2FQ%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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AR3L7A543rzCNdqLqrEs0xrY%2BPbWSNsngzxLGzzLF%2FQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5OfkLkcjWRjhebt9FMCC3520rD6S7QgjaKRGagPUhC4%3D&reserved=0


 

 

হনজিত েরুন থম িদানোযী পাইজায-ফাকয়াএনকিে থোহবি-19 টিো িদান েকয, থমকতু এই 

ফয়কয দকরয জনয অ্নয থোহবি-19 টিো এখকনা অ্নুকভাহদত নয়।      

       

ববম্বলভাম্বব এই বেী বলশুম্বের বপিামািা ও অবভভাবকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, বহু 

জজজ্ঞাবি প্রশ্নাবব ও উত্তর, ও িিেূম্বের জর্ে আমাম্বের ওম্বেবাইেহেখুর্৷      
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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%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iUggp1BaPVvNgW5w5Gt4VRuvx2bh10eN%2BP0TjxiMX1I%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES478B06A9656417C6852588A100614A0000000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd82ad0dd4afb42678bbf08da80787ff0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963552292656562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V1l7jhS1NG4nZD%2BhMfkS3K2N%2Blk8Hvi%2Fzfh%2B3LmGiZg%3D&reserved=0

