
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/1/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকল বর্উ 

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  

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  

  

গিকাল হেেিোপী 16 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

   

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

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আপথডে থেথয়থের্।  

  

"শরথির মরসুম দ্রুি ঘথর্থয় আসার সাথি আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথের থর্থজথের এবং 

িাথের থিয়জর্থের সুস্থ রাখথি সিক্ন িাক্ার জর্য মথর্ ক্থরথয় থেচ্ছি," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলম্বের্। "হডাজগুথল থর্থয়  ালর্াগাে হিথক্ টেক্া এবং বুোথরর সুথবধা থর্র্। জমাথয়ি বা 

ভ্রমথের আথগ পরীো ক্রার্ এবং যথে আপর্ার পরীোর ফলাফল পচ্ছজটেভ আথস, িা থল 

থিথক্ৎসা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

এই সপ্তাথ  ফুড অযান্ড ড্রাগ অযাডথমথর্থেশর্ (Food and Drug Administration) মডার্ না 

(Moderna) এবং ফাইজার (Pfizer) উভথয়র আপথডে ক্রা হক্াথভড-19 টেক্ার বুোর শেগুথলর 

জর্য জরুথর বযব াথরর অর্ুথমাের্ জাথর ক্থরথে যা ওথমক্রথর্র সাবথভথরথয়ন্টথক্ লেয ক্থর 

এবং হক্াথভড-19 এর থবরুথে আরও হবথশ সুরো িোর্ ক্রার জর্য থডজাইর্ ক্রা  থয়থে। 

হসন্টাস ন ফর থডচ্ছজজ ক্থরাল অযান্ড থিথভর্শর্ (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC) শুক্রবাথরর িিম থেথক্ এই র্িুর্ বুোরগুথলথক্ অর্ুথমাের্ ক্রথি পাথর।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধরা  থলা:  

  

• প্রবি 100  াজার হকস - 25.28  

• প্রবি 100  াজার হকম্বসর 7-বেম্বর্র গড় - 20.65  

• বরম্বপােন করা পরীিার ফলাফল - 70,806  



• হমাে ইবিিািক - 4,941  

• ইবিিািম্বকর েিাাংে - 6.70%**  

• ইবিিািম্বকর েিাাংের 7-বেম্বর্র গড় - 5.83%**  

• হরাগীর  াসপািাম্বল ভবিন - 2,309 (-23)  

• র্িযর্ ভবিন হরাগীরা - 395  

• ICUহি হরাগীরা - 254 (+13)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICUহি হরাগীরা - 85 (-4)  

• হমাে  াসপািাল হিম্বক োড়া - 337,325 (+402)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিার ফোবসবলটেগুবলর দ্বারা বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে 

- 16  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিার ফোবসবলটেগুবলর দ্বারা বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে 

- 57,658  

  

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (Department of Health and 

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

ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর িভাব পথরমাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয 

পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

  

হ লি হক্য়ার ইথলক্ট্রথর্ক্ 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 িাপ্তবয়স্কথের পথরিয নার হফথসথলটেগুথল জাথর্।   

  

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: হসামবার, 4 এথিল হিথক্ হফডাথরল স্বাস্থয ও মার্ব পথরথেবা থবভাগ (HHS) 

হক্াথভড-19 রয্াথপড অযাথন্টথজর্ পরীো পেথি 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 হমটট্রক্স শুধু লযাথবর 

থরথপােন ক্রা PCR ফলাফলগুথলা বযব ার ক্থর থ থসব ক্রা  থব। ইথিবািক্ অযাথন্টথজর্ পরীো 

িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন ক্রা  থব এবং র্িুর্ দেথর্ক্ হক্স এবং িথি 100  াজার 

হক্থসর থরথপাথেন PCR এবং অযাথন্টথজর্ পরীোগুথল অন্তভুনক্ত ক্রা অবযা ি রাখা  থব। এই 

পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবেথয়র ক্ারথে, হক্াথর্া 

ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথসর িভাব পথরমাথপর জর্য সবথিথয় থর্ভনরথযাগয হমটট্রক্  থলা িথি 

100,000 এর মথধয হক্থসর সংখযার ডাো - শিক্রা পচ্ছজটেভ ফলাফল র্য়।  

  

• CDC দ্বারা বরম্বপােন করা এিাং সাংকবলি হমাে মৃিয ে – 73,689  

  

িথি 100K জর্সংখযার িথিটে অঞ্চথলর 7-থেথর্র হক্থসর গড় থর্ম্নরূপ:  

  



অঞ্চল   
হসামিার, 29 

আগে, 2022  

মঙ্গলিার, 30 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 31 

আগে, 2022  

Capital 

Region   16.55  17.47  17.12  

Central New 

York   18.96  19.03  19.05  

Finger Lakes   12.42  11.93  11.80  

Long Island   25.07  25.10  24.69  

Mid-Hudson   19.79  19.70  19.34  

Mohawk 

Valley   18.78  18.07  18.52  

New York 

City   22.87  22.39  22.18  

North 

Country   19.95  19.50  18.24  

Southern 

Tier   20.78  20.60  21.53  

Western 

New York   17.85  18.05  17.74  

হেে িোপী   21.09  20.88  20.65  

  

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

শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:  

  

অঞ্চল  

হসামিার, 29 আগে, 

2022  

মঙ্গলিার, 30 আগে, 

2022  

িুধ্িার, 31 আগে, 

2022  

Capital Region  8.88%  9.23%  9.15%  

Central New 

York  9.12%  9.31%  9.28%  

Finger Lakes  6.92%  6.97%  6.90%  

Long Island  7.91%  7.91%  7.79%  

Mid-Hudson  5.20%  4.20%  4.09%  

Mohawk Valley  11.04%  10.80%  10.96%  

New York City  5.20%  4.75%  4.74%  

North Country  10.54%  10.61%  9.78%  

Southern Tier  8.65%  8.49%  8.80%  



Western New 

York  12.32%  12.49%  12.01%  

হেে িোপী  6.35%  5.88%  5.83%  

  

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরমাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

  

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

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে **:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

হসামিার, 29 আগে, 

2022  

মঙ্গলিার, 30 আগে, 

2022  

িুধ্িার, 31 আগে, 

2022  

Bronx  6.86%  6.74%  6.60%  

Kings  3.85%  3.21%  3.15%  

New York  4.98%  4.85%  4.84%  

Queens  6.87%  6.70%  6.86%  

Richmond  5.66%  5.67%  5.81%  

  

** হফডাথরল থডপােনথমন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উমযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথে, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

িভাব পথরমাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পেথি  থলা িথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

  

গিক্াল থর্উ ইয়ক্ন হেথে 4,941 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19-এর জর্য ইথিবািক্ পরীোর 

ফল হপথয়থের্ যার ক্ারথে হমাে সংখযা 5,925,453-এ এথসথে। এক্টে হভৌগথলক্ থবথেেে 

থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  

হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  71,298  80  

Allegany  9,903  8  

Broome  52,987  75  

Cattaraugus  17,661  28  

Cayuga  18,496  25  

Chautauqua  27,023  26  

Chemung  24,212  20  



Chenango  10,739  18  

Clinton  20,141  22  

Columbia  12,247  8  

Cortland  12,103  13  

Delaware  9,190  16  

Dutchess  75,549  70  

Erie  247,099  209  

Essex  6,857  3  

Franklin  10,935  15  

Fulton  14,818  13  

Genesee  15,244  7  

Greene  9,928  5  

Hamilton  995  -  

Herkimer  15,999  16  

Jefferson  23,777  20  

Lewis  6,803  5  

Livingston  13,195  16  

Madison  15,303  15  

Monroe  176,115  113  

Montgomery  13,637  16  

Nassau  487,777  410  

Niagara  55,169  44  

NYC  2,759,736  2,173  

Oneida  62,779  57  

Onondaga  130,597  97  

Ontario  23,522  14  

Orange  124,187  97  

Orleans  9,696  3  

Oswego  30,986  33  

Otsego  12,033  14  

Putnam  28,070  30  

Rensselaer  37,930  29  

Rockland  106,891  61  

Saratoga  55,798  56  

Schenectady  39,616  43  

Schoharie  5,914  4  



Schuyler  4,003  2  

Seneca  6,852  7  

St. Lawrence  24,209  19  

Steuben  23,028  17  

Suffolk  503,522  451  

Sullivan  21,753  26  

Tioga  12,673  13  

Tompkins  24,031  39  

Ulster  38,152  38  

Warren  16,780  12  

Washington  14,195  16  

Wayne  19,838  10  

Westchester  300,187  251  

Wyoming  9,279  5  

Yates  3,996  8  

  

থর্থির িি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 িক্াশ 

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সাংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ 

ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সাংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের 

%  

হেসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল র্া  

হেসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল র্া 

িাম্বের %  

Capital 

Region  116  65  56.0%  51  44.0%  

Central 

New 

York  94  56  59.6%  38  40.4%  

Finger 

Lakes  163  65  39.9%  98  60.1%  



Long 

Island  412  170  41.3%  242  58.7%  

Mid-

Hudson  251  101  40.2%  150  59.8%  

Mohawk 

Valley  34  14  41.2%  20  58.8%  

New 

York City  991  399  40.3%  592  59.7%  

North 

Country  43  20  46.5%  23  53.5%  

Southern 

Tier  80  29  36.3%  51  63.8%  

Western 

New 

York  125  52  41.6%  73  58.4%  

হেে 

িোপী  2,309  971  42.1%  1,338  57.9%  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমেরি ভাইরাথসর 95% এর িথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর এখাথর্ থভচ্ছজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

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

  

গিক্াল হক্াথভড-19-এর ক্ারথে হমাে 16টে র্িুর্ মৃিুযর খবর পাওয়া হগথে যা হমাে সংখযা 

57,658-এ থর্থয় এথসথে। বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া 

 থয়থে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Broome  1  

Dutchess  1  

Erie  1  

Kings  2  

Monroe  2  

New York  4  

Oneida  1  

Queens  1  

Ulster  1  

Washington  1  

Westchester  1  

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfb5e123465da4dd51b6508da8c61dda1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637976649212058330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8orMKDQcAnjv8sMWtxYJxsaTXNK7TfuSuAgLqnjp8Jc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfb5e123465da4dd51b6508da8c61dda1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637976649212058330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8orMKDQcAnjv8sMWtxYJxsaTXNK7TfuSuAgLqnjp8Jc%3D&reserved=0


হযসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি িার্ 

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থশশুথরাগ থবথশেজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থিথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীে 

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাথম নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রম পথরিালর্া ক্রথে, 

িাথের সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থি। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খুুঁথজ থর্থি 

থপিামািা ও অথভভাবক্রা vaccines.gov ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের চ্ছজপ হক্াড থলথখ 

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

থর্চ্ছিি ক্রুর্ হয িোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হযথ িু 

এই বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।  

  

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, প্রােেই 

জজজ্ঞাবসি প্রশ্নািবল ও উত্তর, ও সাংস্থ্াম্বর্র জর্ে তিবর আমাম্বের ওম্বেিসাইে হেখুর্৷  

  

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

 ালর্াগাে ক্রা  থব হসন্টারস ফর থডচ্ছজজ ক্থরাল অযান্ড থিথভর্শর্ (Centers for Disease 

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

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

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

  

###  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfb5e123465da4dd51b6508da8c61dda1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637976649212058330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W%2BJ1Vgeq%2F2rR2P0%2Bh96NwLxb9r8%2Bzmu9Ny6FFOVqg%2BQ%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%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cfb5e123465da4dd51b6508da8c61dda1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637976649212058330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=B62Aii4Vn7%2BRXKI3Kg2gosfHVuvFE%2FOz5fT0QPDeA2w%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%7Cfb5e123465da4dd51b6508da8c61dda1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637976649212058330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8aQSBZfHoMXGW18PwUUAuYvdvm8Nuqd9TBocloHbaE%3D&reserved=0
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