
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 8/30/2022  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  

   

26 আগে হিম্বক হেে িোপী 44 জম্বর্র মৃিযে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে    

   

   

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ হক্াথভড-19 এর সাথি লড়াই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি 

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।    

   

"যখর্ আমরাা্ শরিক্াথলর প্রস্তুথি থর্চ্ছি, থর্উ ইয়ক্নবাসীথের থর্থজথের এবং িাথের থপ্রয়জর্থের 

থর্রাপে এবং সুস্থ রাখার জর্য প্রথয়াজর্ীয় সিক্নিা অবলম্বর্ ক্রা অিযাবশযক্ীয়," গভর্ নর 

হ াকল িম্বলর্। "হডাজগুথল থর্থয়  ালর্াগাে হিথক্ টেক্ার সুথবধা থর্র্। জমাথয়ি বা ভ্রমথের 

আথগ পরীো ক্রাথর্ার ক্িা থবথবচর্া ক্রুর্ এবং যথে আপর্ার পরীোর ফলাফল পচ্ছজটেভ 

আথস, িা থল থচথক্ৎসা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্।"  

     

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:     

   

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 17.17  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 21.09  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 61,846  

• হমাে পজজটেভ - 3,355  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 4.78%**     

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 6.35%    

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,329 (+8)   

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 856  

• ICU-হি হরাগী - 248 (-3)    



• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 94 (-1)  

• হমাে বডসিাজন - 336,560 (+718)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিযে - 44   

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিযে - 

57,628  

     

** হফডারল স্বাস্থয ও মার্ব পথরথেবা থবভাগ (Department of Health and Human Services, 

HHS) পরীোর থরথপােন ক্রার হেথে র্ীথি পথরবিনথর্র ক্ারথে এবং অর্যার্য ক্ারথে, এক্টে 

সম্প্রোথয়র উপর ভাইরাথসর প্রভাথবর সব হচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  ল প্রথি 100,000 হক্থসর 

মথধয হক্থসর সংখযার হডো -- ইথিবাচক্িার শিাংশ র্য়। 

 

হ লি হক্য়ার ইথলক্িথর্ক্ হরসপন্স হডো থসথেম (Health Electronic Response Data 

System) এক্টে NYS DOH হডো উৎস যা দেথর্ক্ থর্চ্ছিি মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল 

 াসপািাল, র্াথস নং হ াম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হফথসথলটেগুথল জাথর্।   

  

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: 8/27/2022-8/28/2022 পয নন্ত উইক্এথের ক্ারথে স্বাস্থযথসবা হক্ন্দ্রগুথল 

হিথক্ HERDS-এর ডাো সংগ্র  স্থথগি থেল৷ ওই থের্গুথলর িিয হসামবাথরর থরথপাথেন জমা 

হেওয়া  য়। হযখাথর্ উথেখ ক্রা  থয়থে, হমাে সংখযার মথধয  8/27/2022-8/29/2022 পয নন্ত থির্ 

থেথর্র ক্রমবধ নমার্ ডাো অন্তভুনক্ত রথয়থে। এর ফথল, থক্েু িিয সাম্প্রথিক্ প্রবেিার হিথক্ হবথশ 

হেখা হযথি পাথর। প্রভাথবি হডো এক্টে িারক্া দ্বারা থচথিি।  

 

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: হসামবার, 4 এথপ্রল হিথক্ হফডাথরল স্বাস্থয ও মার্ব পথরথেবা থবভাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) হক্াথভড-19 রয্াথপড অযাথিথজর্ 

পরীো পদ্ধথি বযব ার ক্রথে এমর্ পরীো হক্ন্দ্রগুথলার জর্য হর্থগটেভ ফলাফল সম্পথক্ন 

থরথপােন ক্রার বাধযবাধক্িা িুথল হর্ওয়ার থবেয়টে ক্ায নক্র ক্থরথে। এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন 

হেথের শিক্রা পচ্ছজটেভ ফলাফথলর হমটিক্স শুধু লযাথবর থরথপােন ক্রা PCR ফলাফলগুথলা 

বযব ার ক্থর থ থসব ক্রা  থব। ইথিবাচক্ অযাথিথজর্ পরীো িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন 

ক্রা  থব এবং র্িুর্ দেথর্ক্ হক্স এবং প্রথি 100  াজার হক্থসর থরথপাথেন PCR এবং 

অযাথিথজর্ পরীোগুথল অন্তভুনক্ত ক্রা অবযা ি রাখা  থব। এই পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার 

রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবেথয়র ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথসর প্রভাব 

পথরমাথপর জর্য সবথচথয় থর্ভনরথযাগয হমটিক্  থলা প্রথি 100,000 এর মথধয হক্থসর সংখযার 

ডাো - শিক্রা পচ্ছজটেভ ফলাফল র্য়।   

   

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিযে - 73,656   

   



NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সামথয়ক্ 

হডি সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াম, প্রাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।  

    

প্রথি 100K জর্সংখযার প্রথিটে অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপ:  

   

অঞ্চল    
েবর্িার, 27 

আগে, 2022  

রবিিার, 28 

আগে, 2022  

হসামিার, 29 

আগে, 2022  

Capital 
Region  16.67  16.37  16.55  

Central New 
York  18.59  18.66  18.96  

Finger Lakes  12.78  12.59  12.42  

Long Island  25.71  25.51  25.07  

Mid-Hudson  20.14  19.85  19.79  

Mohawk 
Valley  20.08  19.78  18.78  

New York 
City  23.60  23.18  22.87  

North 
Country  20.46  19.91  19.95  

Southern Tier  20.74  20.76  20.78  

Western New 
York  18.35  18.28  17.85  

হেে িোপী    21.63  21.34  21.09  

    

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিযক্ অঞ্চথলর 7-থেথর্র পরীোর পচ্ছজটেভ ফলাফথলর গড় 

শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে**:   

    

অঞ্চল  

েবর্িার, 27 

আগে, 2022  

রবিিার, 28 

আগে, 2022  

হসামিার, 29 

আগে, 2022        

Capital Region  8.74%  8.79%  8.88%        

Central New 
York  9.44%  9.49%  9.12%        

Finger Lakes  7.23%  7.07%  6.92%        

Long Island  8.10%  7.98%  7.91%        

Mid-Hudson  6.29%  5.53%  5.20%        

Mohawk Valley  11.50%  11.48%  11.04%        

New York City  5.69%  5.28%  5.20%        

North Country  10.86%  10.63%  10.54%        



Southern Tier  8.82%  8.73%  8.65%        

Western New 
York  12.77%  12.45%  12.32%        

হেে িোপী  6.89%  6.49%  6.35%        

    

** হফডাথরল থডপােনথমি অফ হ লি অযাে থ উমযার্ সাথভনথসস (Department of Health and 

Human Services HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য 

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর সবথচথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

    

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা প্রথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটে বথরার 7-থেথর্র পরীোর পচ্ছজটেভ 

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:   

    

           

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 27 

আগে, 2022  

রবিিার, 28 

আগে, 2022  

হসামিার, 29 

আগে, 2022        
                              

Bronx  6.96%  6.96%  6.86%                                      

Kings  4.63%  3.89%  3.85%                                      

New York  4.96%  4.98%  4.98%                                      

Queens  7.19%  7.01%  6.87%                                      

Richmond  6.15%  5.83%  5.66%                                      

    

** হফডাথরল থডপােনথমি অফ হ লি অযাে থ উমযার্ সাথভনথসস (Department of Health and 

Human Services HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য 

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর সবথচথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।   

    

গিক্াল 26 আগে, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,355 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী COVID-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ 

ফলাফল হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,916,160 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। এক্টে 

হভৌগথলক্ থবথেেে থর্ম্নরূপ:   

    

           

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ                                         

Albany  71,147  52                                         

Allegany  9,888  6                                         

Broome  52,869  30                                         

Cattaraugus  17,600  21                                         

Cayuga  18,453  13                                         

Chautauqua  26,972  21                                         



Chemung  24,175  15                                         

Chenango  10,705  4                                         

Clinton  20,105  18                                         

Columbia  12,229  7                                         

Cortland  12,084  3                                         

Delaware  9,164  5                                         

Dutchess  75,434  37                                         

Erie  246,702  137                                         

Essex  6,852  1                                         

Franklin  10,914  8                                         

Fulton  14,790  10                                         

Genesee  15,232  4                                         

Greene  9,916  1                                         

Hamilton  994  -                                         

Herkimer  15,972  8                                         

Jefferson  23,735  37                                         

Lewis  6,788  7                                         

Livingston  13,171  5                                         

Madison  15,279  -                                         

Monroe  175,912  55                                         

Montgomery  13,609  4                                         

Nassau  487,002  256                                         

Niagara  55,088  36                                         

NYC  2,755,671  1,598                                         

Oneida  62,665  30                                         

Onondaga  130,401  89                                         

Ontario  23,487  11                                         

Orange  123,985  56                                         

Orleans  9,689  5                                         

Oswego  30,913  22                                         

Otsego  12,006  6                                         

Putnam  28,017  16                                         

Rensselaer  37,860  22                                         

Rockland  106,758  56                                         

Saratoga  55,695  41                                         

Schenectady  39,541  21                                         

Schoharie  5,903  4                                         

Schuyler  4,000  3                                         



Seneca  6,839  5                                         

St. Lawrence  24,165  17                                         

Steuben  22,999  5                                         

Suffolk  502,680  276                                         

Sullivan  21,699  15                                         

Tioga  12,651  4                                         

Tompkins  23,955  33                                         

Ulster  38,080  17                                         

Warren  16,748  8                                         

Washington  14,167  5                                         

Wayne  19,812  7                                         

Westchester  299,741  180                                         

Wyoming  9,269  1                                         

Yates  3,983  1                                         

    

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পচ্ছজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের মথধয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথে  াসপািাথল ভথর 

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা প্রক্াশ 

ক্থর:   

    

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  102  57  55.9%  45  44.1%  

Central 
New 
York  87  52  59.8%  35  40.2%  

Finger 
Lakes  161  62  38.5%  99  61.5%  

Long 
Island  419  173  41.3%  246  58.7%  

Mid-

Hudson  260  105  40.4%  155  59.6%  



Mohawk 
Valley  36  19  52.8%  17  47.2%  

New 
York City  1,005  415  41.3%  590  58.7%  

North 
Country  49  26  53.1%  23  46.9%  

Southern 
Tier  82  33  40.2%  49  59.8%  

Western 
New 
York  128  46  35.9%  82  64.1%  

হেে 

িোপী  2,329  988  42.4%  1,341  57.6%  

    

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ি বিনমাথর্ সংক্রমেরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ি 

িযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অরু্গ্র  ক্থর এখাথর্ থভচ্ছজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

ভযাথরথয়ি সংক্রান্ত ডাো | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷  

   

গিক্াল 26 আগে, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হমাে 44টে মৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা 

 থয়থে, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 57,628 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। বসবাথসর ক্াউথি অরু্সাথর, 

থর্থচ হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:     

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Bronx  5  

Broome  1  

Chautauqua  1  

Erie  1  

Greene  1  

Kings  7  

Livingston  1  

Monroe  1  

Montgomery  1  

New York  1  

Niagara  1  

Onondaga  3  

Orange  2  

Queens  9  

Richmond  1  

Saratoga  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  3  

Wayne  1  

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%7C067ecce79a2e4894483108da8ab134d5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974790957250752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vZVbCRNClq4eEjjI%2BLpeTJ3Hs1aOnG8%2FLaPoYUkjKP8%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%7C067ecce79a2e4894483108da8ab134d5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974790957250752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vZVbCRNClq4eEjjI%2BLpeTJ3Hs1aOnG8%2FLaPoYUkjKP8%3D&reserved=0


Westchester  2  

    

দ্রষ্টবয: 24 জরু্, 2022 হিথক্ শুরু ক্থর টেক্াক্রথের িিয সাপ্তাথ ক্ থভথিথি শুক্রবাথর 

 ালর্াগাে ক্রা  থব হসিারস ফর থডচ্ছজজ ক্থরাল অযাে থপ্রথভর্শর্ (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এর  ালর্াগােকৃ্ি সময়সূচীর সাথি সামঞ্জসযপূে ন ক্রার জর্য। 

হক্াথভড-19 এর টেক্াক্রে সম্পথক্ন CDC এর প্রেি বাড়থি িিয হেখথি, হেখুর্ 

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

   

###   
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