
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 8/31/2022  গভর্ নর কোবি হাক 

 

 

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

ইেকনবাীম্বের ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

  

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  

  

গিকা হেে বোপী 13 জম্বর্র মৃিয ে ম্পম্বকন বরম্বপােন করা ম্বেম্বে  

   

    

গভর্ নর ক্যাথি হাক্ আজ হক্াথভড-19 এর াথি শাই ক্রার হেথে হেথের অগ্রগথি 

ম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাীথের আপথডে থেথয়থছর্।  

  

"সু্কথর হমৌুম চথ আার াথি াথি, থর্উ ইয়ক্নবাীথের থর্থজথের এবং িাথের থিয়জর্থের 

থর্রাপে এবং ুস্থ রাখার জর্য িক্ন িাক্া উথচৎ," গভর্ নর হাক বম্বর্। "হডাজগুথ থর্থয় 

ার্াগাে হিথক্ টেক্া এবং বুোথরর ুথবধা থর্র্। জমাথয়ি বা ভ্রমথের আথগ পরীো ক্রার্ 

এবং যথে আপর্ার পরীোর ফাফ পজজটেভ আথ, িাথ থচথক্ৎা ম্পথক্ন আপর্ার 

ডাক্তাথরর াথি ক্িা বুর্।"  

  

ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডথমথর্থেলর্ আজথক্ মডার্ না এবং ফাইজার টেক্ার বুোথরর জর্য এক্টে 

জরুথর পথরথস্থথিথি বযবাথরর অর্ুথমাের্ হঘাো ক্থরথছ। হন্টার ফর থডজজ ক্থরা অযান্ড 

থিথভর্লর্ এই বুোরগুথথক্ শুক্রবার হিথক্ অর্ুথমাের্ থেথি পাথর এবং থর্উ ইয়ক্নবাীথের 

লরথির আথগ হক্াথভড-19 হিথক্ আরও ুরো থেথি পাথর।  

   

আজথক্র িিয ংথেথপ থর্থচ িুথ ধরা থা:   

   

 প্রবি 100 াজাম্বর হকম্বর ংখো - 22.27  

 প্রবি 100 াজাম্বর 7 বেম্বর্র গশ হক ংখো - 20.88  

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া ম্বেম্বে - 81,009  

 হমাে পজজটেভ - 4,352  

 পজজটেম্বভর লিাংল - 4.81%**  



 

 

 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গশ লিকরা ার - 5.88%**   

 াপািাম্ব ভবিন ওো হরাগী - 2,332 (+3)  

 র্িযর্ ভবিন ওো হরাগী - 415  

 ICU-হি হরাগী - 241 (-7)  

 ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্  হরাগী - 89 (-5)  

 হমাে বডিাজন - 336,923 (+363)  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 13  

 HERDS-এর মাধ্েহম স্বাস্থ্েম্ববা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে -

 57,641  

   

** হফডাথর থডপােনথমন্ট অফ হি অযান্ড থউমযার্ াথভনথ (Department of Health and 

Human Services HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং ংক্রান্ত র্ীথিমাার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য 

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর িভাব পথরমাথপর বথচথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা িথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পজজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

হি হক্য়ার ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স হডো থথেম (Health Electronic Response Data 

System, HERDS) এক্টে NYS DOH হডো উৎ যা দেথর্ক্ থর্জিি মৃিুযর হডো ংগ্র ক্থর যা 

হক্ব াপািা, র্াথ নং হাম এবং িাপ্তবয়স্কথের পথরচয নার হফথথটেগুথ জাথর্।    

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: হামবার, 4 এথি হিথক্ হফডাথর স্বাস্থয ও মার্ব পথরথবা থবভাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) হক্াথভড-19 য না থপড অযাথন্টথজর্ 

পরীো পদ্ধথি বযবার ক্রথছ এমর্ পরীো হক্ন্দ্রগুথার জর্য হর্থগটেভ ফাফ ম্পথক্ন 

থরথপােন ক্রার বাধযবাধক্িা িুথ হর্ওয়ার থবয়টে ক্ায নক্র ক্থরথছ। এর ফথ, থর্উ ইয়ক্ন 

হেথের লিক্রা পজজটেভ ফাফথর হমটট্রক্স শুধু যাথবর থরথপােন ক্রা PCR ফাফগুথা 

বযবার ক্থর থথব ক্রা থব। ইথিবাচক্ অযাথন্টথজর্ পরীো িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন 

ক্রা থব এবং র্িুর্ দেথর্ক্ হক্ এবং িথি 100 াজার হক্থর থরথপাথেন PCR এবং 

অযাথন্টথজর্ পরীোগুথ অন্তভুনক্ত ক্রা অবযাি রাখা থব। এই পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার 

রীথি পথরবিনর্ ওয়া  অর্যার্য থবথয়র ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথর িভাব 

পথরমাথপর জর্য বথচথয় থর্ভনরথযাগয হমটট্রক্ থা িথি 100,000 এর মথধয হক্থর ংখযার 

ডাো - লিক্রা পজজটেভ ফাফ র্য়।   

   

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও ংকবি হমাে মৃিয ে - 73,676  

   

িথি 100K জর্ংখযার িথিটে অঞ্চথর 7-থেথর্র হক্থর গশ থর্ম্নরূপ:   

   

অঞ্চ    
রবববার, 28 

আগে, 2022  

হামবার, 29 

আগে, 2022  

মঙ্গবার, 30 

আগে, 2022  



 

 

Capital 
Region    17.58  18.00  17.57  

Central New 
York    18.27  18.27  18.51  

Finger Lakes    12.88  13.26  13.55  

Long Island    26.33  26.38  25.99  

Mid-Hudson    21.33  21.45  21.40  

Mohawk 
Valley    20.61  20.69  20.52  

New York 
City    25.95  25.34  24.87  

North 
Country    20.22  20.56  20.83  

Southern 
Tier    17.56  18.66  19.54  

Western 
New York    17.87  18.52  18.12  

হেে বোপী    22.78  22.68  22.42  

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিযক্ অঞ্চথর 7-থেথর্র পরীোর পজজটেভ ফাফথর গশ 

লিক্রা ার থর্থচ হেওয়া থয়থছ**:   

   

অঞ্চ  
রবববার, 28 আগে, 

2022  

হামবার, 29 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 30 আগে, 

2022  

Capital Region  16.37  16.55  17.47  

Central New 
York  18.66  18.96  19.03  

Finger Lakes  12.59  12.42  11.93  

Long Island  25.51  25.07  25.10  

Mid-Hudson  19.85  19.79  19.70  

Mohawk Valley  19.78  18.78  18.07  

New York City  23.18  22.87  22.39  

North Country  19.91  19.95  19.50  

Southern Tier  20.76  20.78  20.60  

Western New 
York  18.28  17.85  18.05  

হেে বোপী  21.34  21.09  20.88  

   

** হফডাথর থডপােনথমন্ট অফ হি অযান্ড থউমযার্ াথভনথ (Department of Health and 

Human Services HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং ংক্রান্ত র্ীথিমাার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য 



 

 

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর িভাব পথরমাথপর বথচথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা িথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পজজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থটে বথরার 7-থেথর্র পরীোর পজজটেভ 

ফাফথর গশ লিক্রা ার থর্থচ হেওয়া থয়থছ **:   

   

NYC এর 

বম্বরা  
রবববার, 28 আগে, 

2022  

হামবার, 29 আগে, 

2022  

মঙ্গবার, 30 আগে, 

2022  

Bronx  6.96%  6.86%  6.74%  

Kings  3.89%  3.85%  3.21%  

New York  4.98%  4.98%  4.85%  

Queens  7.01%  6.87%  6.70%  

Richmond  5.83%  5.66%  5.67%  

   

** হফডাথর থডপােনথমন্ট অফ হি অযান্ড থউমযার্ াথভনথ (Department of Health and 

Human Services HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং ংক্রান্ত র্ীথিমাার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য 

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর িভাব পথরমাথপর বথচথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা িথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পজজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

গিক্া, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,352 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী হক্াথভড-19 পরীোয় পজজটেভ ফাফ 

হপথয়থছর্, যা হমাে আক্রাথন্তর ংখযাথক্ 5,920,512 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ। এক্টে হভৌগথক্ 

থবথেে থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany                             71,218                                     71  

Allegany                              9,895                                      7  

Broome                             52,912                                     43  

Cattaraugus                             17,633                                     33  

Cayuga                             18,471                                     18  

Chautauqua                             26,997                                     25  

Chemung                             24,192                                     17  

Chenango                             10,721                                     16  

Clinton                             20,119                                     14  

Columbia                             12,239                                     10  

Cortland                             12,090                                      6  

Delaware                              9,174                                     10  

Dutchess                             75,479                                     45  

Erie                            246,890                                   188  

Essex                              6,854                                      2  



 

 

Franklin                             10,920                                      6  

Fulton                             14,805                                     15  

Genesee                             15,237                                      5  

Greene                              9,923                                      7  

Hamilton                                995                                      1  

Herkimer                             15,983                                     11  

Jefferson                             23,757                                     22  

Lewis                              6,798                                     10  

Livingston                             13,179                                      8  

Madison                             15,288                                      9  

Monroe                            176,002                                     90  

Montgomery                             13,621                                     12  

Nassau                            487,367                                   365  

Niagara                             55,125                                     37  

NYC                          2,757,563                                  1,892  

Oneida                             62,722                                     57  

Onondaga                            130,500                                     99  

Ontario                             23,508                                     21  

Orange                            124,090                                   105  

Orleans                              9,693                                      4  

Oswego                             30,953                                     40  

Otsego                             12,019                                     13  

Putnam                             28,040                                     23  

Rensselaer                             37,901                                     41  

Rockland                            106,830                                     72  

Saratoga                             55,742                                     47  

Schenectady                             39,573                                     32  

Schoharie                              5,910                                      7  

Schuyler                              4,001                                      1  

Seneca                              6,845                                      6  

St. Lawrence                             24,190                                     25  

Steuben                             23,011                                     12  

Suffolk                            503,071                                   391  

Sullivan                             21,727                                     28  

Tioga                             12,660                                      9  

Tompkins                             23,992                                     37  

Ulster                             38,114                                     34  

Warren                             16,768                                     20  



 

 

Washington                             14,179                                     12  

Wayne                             19,828                                     16  

Westchester                            299,936                                   195  

Wyoming                              9,274                                      5  

Yates                              3,988                                      5  

   

থর্থচর িিয াপািাথ ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পজজটেভ ওয়া 

হরাগীথের মথধয ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 ংক্রান্ত জটেিার ক্ারথে াপািাথ ভথর 

থয়থছর্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন থয়থছর্ িাথের ংখযা িক্াল 

ক্থর:   

   

অঞ্চ  

বিনমাম্বর্ 

াপািাম্ব 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

ংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

ংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ 

ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

ংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন 

ওো 

হরাগীম্বের 

%  

হযব হরাগীর 

ভবিনর মে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে 

বম্বম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া  

হযব হরাগীর 

ভবিনর মে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে বম্বম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া 

িাম্বের %  

Capital 
Region  110  60  54.5%  50  45.5%  

Central 
New 
York  87  50  57.5%  37  42.5%  

Finger 
Lakes  161  62  38.5%  99  61.5%  

Long 
Island  408  167  40.9%  241  59.1%  

Mid-

Hudson  271  110  40.6%  161  59.4%  

Mohawk 
Valley  35  19  54.3%  16  45.7%  

New 
York City  1,002  408  40.7%  594  59.3%  

North 
Country  46  21  45.7%  25  54.3%  

Southern 
Tier  87  31  35.6%  56  64.4%  

Western 
New 
York  125  51  40.8%  74  59.2%  



 

 

হেে 

বোপী  2,332  979  42.0%  1,353  58.0%  

   

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ ংক্রমেরি ভাইরাথর 95% এর িথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্ং ম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র ক্থর এখাথর্ থভজজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

ভযাথরথয়ন্ট ংক্রান্ত ডাো | স্বাস্থয েপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷   

   

গিক্া, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হমাে 13টে মৃিুয ম্পথক্ন থরথপােন ক্রা থয়থছ, যা হমাে 

মৃিুযর ংখযাথক্ 57,641 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ। ববাথর ক্াউথন্ট অর্ুাথর, থর্থচ হভৌগথক্ 

থভথিথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ:  

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে                   

Cattaraugus  1  

Erie  1  

Kings  2  

Queens  3  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Suffolk  4  

    

হযব থর্উ ইয়ক্নবাী 5-11 বছর বয়ী থলশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ 

িাথেরথক্ িাথের ন্তাথর্র থলশুথরাগ থবথলজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থচথক্ৎক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রামীে স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযব ফাথম নথ এই বয়েথর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রম পথরচার্া ক্রথছ, 

িাথের াথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎাথি ক্রা থে। ক্াছাক্াথছ হক্ন্দ্রগুথা খুুঁথজ থর্থি 

থপিামািা ও অথভভাবক্রা vaccines.gov ওথয়বাইথে হযথি পাথরর্, িাথের জজপ হক্াড থথখ 

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্ অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রথি পাথরর্। 

থর্জিি ক্রুর্ হয িোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হযথিু এই 

বয়থর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।   

   

ববম্বলভাম্বব এই বেী বলশুম্বের বপিামািা ও অবভভাবকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, প্রােলই 

জজজ্ঞাবি প্রশ্নাবব ও উত্তর, ও ংস্থ্াম্বর্র জর্ে তিবর আমাম্বের ওম্বেবাইে হেখুর্৷   

  

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

ার্াগাে ক্রা থব হন্টার ফর থডজজজ ক্থরা অযান্ড থিথভর্লর্ (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) এর ার্াগােকৃ্ি ময়ূচীর াথি ামঞ্জযপূে ন ক্রার জর্য। 

হক্াথভড-19 এর টেক্াক্রে ম্পথক্ন CDC এর িেি বাশথি িিয হেখথি, হেখুর্ 

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

   

###  

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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enadS3dhLNiZq3bp2LKwEaqbzU7C6316TA8ERuYGURs%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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=enadS3dhLNiZq3bp2LKwEaqbzU7C6316TA8ERuYGURs%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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZHMCZu0FZOLkXW66frLPkqLSOBsbf2FI36XPlxnY7oY%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jiThIb2klT2PXLYbEn8QMu5CEOl1lfWjOwtAVotcG9Q%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%7Cc864dc450830487bdc5208da8b8a295f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637975722766051542%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nKGtIHCZMFTWgOZro8oDVI9Uk%2FPT8uObwq6yVh%2FuCC8%3D&reserved=0
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