
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/2/2022  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  

  

মডার্ না এিং ফাইজাম্বরর  ালর্াগােকৃি হকাবভড-19 িুোর টেকা অর্ুম্বমাবেি  ম্বেম্বে; 

আগামী সপ্তা  হিম্বক পাওো যাম্বিম্ব   

  

গিকাল হেেিোপী 16 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। আজথক্, হরাগ থর্য়ন্ত্রণ এবং প্রথিথরাধ হক্ন্দ্র 

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 18 বের এবং িার হবথি বয়সীথের জর্য 

মডার্ না এবং 12 বের এবং িার হবথি বয়সীথের জর্য ফাইজাথরর  ালর্াগােকৃ্ি হক্াথভড-19 

বুোর টেক্ার অরু্থমাের্ ক্থরথে।    

  

"আগামী সপ্তাথ  র্িুর্ বুোর উপলভয  ওয়ার সাথি সাথি, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা িীঘ্রই সব নথিষ 

ভযাথরথয়ন্টগুথলা হিথক্ থর্থজথের আরও ভাথলাভাথব রো ক্রথি পারথব," গভর্ নর হ াকল 

িম্বলর্। "থর্থজথের ও আমাথের থপ্রয়জর্থের থর্রাপে ও সুস্থ রাখথি আমাথের ক্াথে হে 

 ালর্াগােকৃ্ি সরঞ্জাম এবং উৎসগুথল আথে হসগুথল বযব ার ক্রা অিযন্ত গুরুত্বপূণ ন। েখর্ 

আমরা িরথির সম্ভাবয সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রস্তুথি থর্দ্ধি, আথম সক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথক্ টেক্া থর্থয় 

 ালার্াগাে িাক্ার এবং সিক্ন িাক্থি উে্বুি ক্রথে।"  

  

এই বুোরগুথল - ওথমক্রথর্র উপ-ভযাথরথয়ন্টগুথলর জর্য র্ক্িা ক্রা  থয়থে এবং হক্াথভড-19 

এর থবরুথি আরও উন্নি সুরো প্রোর্ হ াথর - এগুথল স্থার্ীয় স্বাস্থয হসবা সরবরা ক্ারীথের 

থর্ক্ে আগামী সপ্তা  হিথক্ পাওয়া োথব।  

   

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থে িুথল ধরা  থলা:   

   



 

 

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 19.25  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 19.96  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 55,728  

• হমাে পজজটেভ - 3,762  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 6.87%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 5.78%**   

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,235 (-74)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 334  

• ICU-হি হরাগী - 235 (-19)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী - 85 (0)  

• হমাে বডসিাজন - 337,716 (+391)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিযে - 16  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিযে 

- 57,674  

   

** 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 ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর সবথেথয় থর্ভনরথোগয 

পিথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পদ্ধজটেথভর িিক্রা  ার র্য়।   

   

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

System, HERDS) এক্টে NYS DOH হডো উৎস ো দেথর্ক্ থর্দ্ধিি মৃিুযর হডো সংগ্র  ক্থর ো 

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

   

গুরুত্বপূর্ ন টেকা: হসামবার, 4 এথপ্রল হিথক্ হফডাথরল স্বাস্থয ও মার্ব পথরথষবা থবভাগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) হক্াথভড-19 র যাথপড অযাথন্টথজর্ 

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

থরথপােন ক্রার বাধযবাধক্িা িুথল হর্ওয়ার থবষয়টে ক্াে নক্র ক্থরথে। এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন 

হেথের িিক্রা পদ্ধজটেভ ফলাফথলর হমটট্রক্স শুধু লযাথবর থরথপােন ক্রা PCR ফলাফলগুথলা 

বযব ার ক্থর থ থসব ক্রা  থব। ইথিবােক্ অযাথন্টথজর্ পরীো িাও থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন 

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

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

রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবষথয়র ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথসর প্রভাব 

পথরমাথপর জর্য সবথেথয় থর্ভনরথোগয হমটট্রক্  থলা প্রথি 100,000 এর মথধয হক্থসর সংখযার 

ডাো - িিক্রা পদ্ধজটেভ ফলাফল র্য়।   

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিযে - 73,697  



 

 

   

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

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হক্ার্ স্থাথর্ মারা োওয়া বযদ্ধক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।   

   

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

   

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 30 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 31 

আগে, 2022  

িৃ স্পবিিার, 1 

হসম্বেের 2022  

Capital 
Region  17.47  17.12  17.68  

Central New 
York  19.03  19.05  18.37  

Finger 
Lakes  11.93  11.80  11.44  

Long Island  25.10  24.69  23.97  

Mid-Hudson  19.70  19.34  18.60  

Mohawk 
Valley  18.07  18.52  18.43  

New York 
City  22.39  22.18  21.20  

North 
Country  19.50  18.24  17.12  

Southern 
Tier  20.60  21.53  21.08  

Western 
New York  18.05  17.74  17.54  

হেে িোপী  20.88  20.65  19.96  

   

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

িিক্রা  ার থর্থে হেওয়া  থয়থে**:   

   

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 30 

আগে, 2022  

িুধ্িার, 31 

আগে, 2022  

িৃ স্পবিিার, 1 

হসম্বেের 2022  

Capital Region  9.23%  9.15%  9.49%  

Central New 
York  9.31%  9.28%  9.32%  

Finger Lakes  6.97%  6.90%  6.88%  

Long Island  7.91%  7.79%  7.94%  

Mid-Hudson  4.20%  4.09%  4.10%  

Mohawk Valley  10.80%  10.96%  11.30%  



 

 

New York City  4.75%  4.74%  4.59%  

North Country  10.61%  9.78%  9.59%  

Southern Tier  8.49%  8.80%  9.34%  

Western New 
York  12.49%  12.01%  12.29%  

হেে িোপী  5.88%  5.83%  5.78%  

   

** 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 ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর সবথেথয় থর্ভনরথোগয 

পিথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পদ্ধজটেথভর িিক্রা  ার র্য়।   

   

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

ফলাফথলর গড় িিক্রা  ার থর্থে হেওয়া  থয়থে **:   

   

NYC এর 

িম্বরা  
মঙ্গলিার, 30 আগে, 

2022  

িুধ্িার, 31 আগে, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 1 

হসম্বেের 2022  

Bronx  6.74%  6.60%  6.39%  

Kings  3.21%  3.15%  3.01%  

New York  4.85%  4.84%  4.62%  

Queens  6.70%  6.86%  6.90%  

Richmond  5.67%  5.81%  5.71%  

   

** 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 ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর সবথেথয় থর্ভনরথোগয 

পিথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পদ্ধজটেথভর িিক্রা  ার র্য়।   

   

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,762 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পদ্ধজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,929,215 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  

হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  71,356  58  

Allegany  9,909  6  

Broome  53,040  53  

Cattaraugus  17,681  20  

Cayuga  18,508  12  



 

 

Chautauqua  27,043  20  

Chemung  24,231  19  

Chenango  10,746  7  

Clinton  20,161  20  

Columbia  12,258  11  

Cortland  12,112  9  

Delaware  9,198  8  

Dutchess  75,602  53  

Erie  247,256  157  

Essex  6,861  4  

Franklin  10,946  11  

Fulton  14,834  16  

Genesee  15,251  7  

Greene  9,932  4  

Hamilton  995  -  

Herkimer  16,005  6  

Jefferson  23,795  18  

Lewis  6,808  5  

Livingston  13,207  12  

Madison  15,314  11  

Monroe  176,215  100  

Montgomery  13,656  19  

Nassau  488,118  341  

Niagara  55,204  35  

NYC  2,761,370  1,634  

Oneida  62,824  45  

Onondaga  130,683  86  

Ontario  23,530  8  

Orange  124,283  96  

Orleans  9,698  2  

Oswego  31,015  29  

Otsego  12,042  9  

Putnam  28,084  14  

Rensselaer  37,959  29  

Rockland  106,957  66  

Saratoga  55,854  56  

Schenectady  39,653  37  

Schoharie  5,921  7  



 

 

Schuyler  4,007  4  

Seneca  6,856  4  

St. Lawrence  24,220  11  

Steuben  23,042  14  

Suffolk  503,797  275  

Sullivan  21,766  13  

Tioga  12,688  15  

Tompkins  24,067  36  

Ulster  38,180  28  

Warren  16,798  18  

Washington  14,206  11  

Wayne  19,847  9  

Westchester  300,348  161  

Wyoming  9,281  2  

Yates  3,997  1  

   

থর্থের িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পদ্ধজটেভ  ওয়া 

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

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ ভথিন  থয়থের্ িাথের সংখযা প্রক্াি 

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  109  64  58.7%  45  109  

Central 
New 
York  83  51  61.4%  32  83  

Finger 
Lakes  159  61  38.4%  98  159  

Long 
Island  404  174  43.1%  230  404  



 

 

Mid-

Hudson  250  88  35.2%  162  250  

Mohawk 
Valley  30  13  43.3%  17  30  

New 
York City  952  376  39.5%  576  952  

North 
Country  46  24  52.2%  22  46  

Southern 
Tier  77  32  41.6%  45  77  

Western 
New 
York  125  52  41.6%  73  125  

হেে 

িোপী  2,235  935  41.8%  1,300  2,235  

   

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অরু্গ্র  ক্থর এখাথর্ থভদ্ধজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

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

   

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হমাে 16টে মৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, ো হমাে 

মৃিুযর সংখযাথক্ 57,674 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। বসবাথসর ক্াউথন্ট অরু্সাথর, থর্থে হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিযে  

Albany  1  

Bronx  1  

Delaware  1  

Erie  1  

Kings  4  

Nassau  3  

New York  2  

Queens  1  

Suffolk  2  

সব নথমাে  16  

    

হেসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থিশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি োর্ 

িাথেরথক্ িাথের সন্তাথর্র থিশুথরাগ থবথিষজ্ঞ, পাথরবাথরক্ থেথক্ৎসক্, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, 

হফডাথরলভাথব হোগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হেসব ফাথম নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্াে নক্রম পথরোলর্া ক্রথে, 

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

থপিামািা ও অথভভাবক্রা vaccines.gov ওথয়বসাইথে হেথি পাথরর্, িাথের দ্ধজপ হক্াড থলথখ 

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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kz%2FFUNby%2FKI8lsf2hju5t6oAcrYuRb1xDzCvGxKHL7A%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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Kz%2FFUNby%2FKI8lsf2hju5t6oAcrYuRb1xDzCvGxKHL7A%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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8qq0gotTcaltoOo2Msp%2FBH8vZRuIr3hXj5gXGcNd0xA%3D&reserved=0


 

 

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

থর্দ্ধিি ক্রুর্ হে প্রোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হেথ িু এই 

বয়থসর হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অরু্থমাথেি র্য়।   

   

বিম্বেষভাম্বি এই িেসী বেশুম্বের বপিামািা ও অবভভািকম্বের জর্ে র্িযর্ িিে, প্রােেই 

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

  

টেক্া হপথয়থের্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের অঞ্চল অরু্সাথর থর্থে হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে 

হেখাথর্া  থয়থে:  

   

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী 

আঞ্চবলক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো   
  

  

টেকার কমপম্বি 

একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ এমর্ িেজি  

টেকার বসবরজগুবল 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি  

অঞ্চল   

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   

Capital 
Region   

982,449  899,313  

Central 
New York   

658,156  608,952  

Finger 
Lakes   

885,269  819,404  

Long Island   2,242,579  1,997,448  

Mid-

Hudson   
1,759,537  1,542,793  

Mohawk 
Valley   

331,315  308,571  

New York 
City   

8,260,929  7,311,096  

North 
Country   

311,462  281,647  

Southern 
Tier   

454,125  414,029  

Western 
New York   

977,316  898,103  

হেে বযাপী   16,863,137  15,081,356  

         

িুোর/িাড়বি েে      

অঞ্চল   

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   

গি 7 বের্ ধ্ম্বর  ওো 

িৃজে   

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%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w%2F8m%2Bj6Be%2FxidAmqlCHUxh7kKfYntYpE1vFrGQUt0hc%3D&reserved=0


 

 

Capital 
Region   

598,115  1,540  

Central 
New York   

401,086  1,106  

Finger 
Lakes   

628,325  2,457  

Long Island   1,431,685  3,378  

Mid-

Hudson   
1,130,984  3,244  

Mohawk 
Valley   

209,229  606  

New York 
City   

3,711,670  12,462  

North 
Country   

188,261  510  

Southern 
Tier   

285,066  895  

Western 
New York   

665,935  2,032  

হেে বযাপী   9,250,356  28,230  

   

   

থর্উ ইয়ক্ন বাসীরা হক্াথভড-19 ভযাক্থসথর্র থবিরথণর বযাপাথর হক্াথভড-19 ভযাক্থসর্ ট্রযাক্ার 

ডযািথবাথডনর মাধযথম আপথডে হপথি পাথরর্। থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State 

Department of Health) টেক্াক্রণ হক্ন্দ্রগুথলর দ্বারা 24 ঘণ্টার মথধয সক্ল হক্াথভড-19 

টেক্াোথর্র িিয থরথপােন ক্রাথক্ বাধযিামূলক্ ক্থরথে; হেথের টেক্াক্রণ প্রথেষ্টার সব হেথয় 

 ালর্াগােকৃ্ি হমটট্রক্স প্রথিফথলি ক্রথি ডযািথবাথডন টেক্াোথর্র িিয প্রথিথের্ আপথডে ক্রা 

 য়। NYSIIS এবং CIR হিথক্ প্রাপ্ত থর্উ ইয়ক্ন হেে স্বাস্থয থবভাগ (New York State 

Department of Health) দ্বারা থরথপােন ক্রা ডাোর সাথি হফডাথরলভাথব থরথপােন ক্রা ডাোর 

সামার্য পাি নক্য িাথক্, হেখাথর্ হফডারালভাথব প্রথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হোেখাে পাি নক্য 

অন্তভুনক্ত িাথক্। উপথরর থরথলজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথে।   
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrQ5oS7SFOQH9X3goJsbKv17VGHvRMt51mZQdxN%2FZ%2Bg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hrQ5oS7SFOQH9X3goJsbKv17VGHvRMt51mZQdxN%2FZ%2Bg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C40862f5b5b694b56ed4408da8d1acec0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637977443528625654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dclexRa9d0Lf9BMfwXtTuccJcIe9ZMKJ6n84bH2MNnc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

