
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/20/2022  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  

  

17 হসম্বেের হিম্বক 19 হসম্বেের পর্ নন্ত হেে িোপী 47 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।  

  

"শরিক্াল শুরু  ওয়ার সমথয়র মধ্য থেথয় আমাথের এথগথয় যাওয়ার এই সমথয়, হক্াথভড-19-

এর থবরুথে থর্থজথেরথক্ আথরা ভাথলাভাথব সুরথেি রাখার জর্য পেথেপ গ্র ণ ক্রথি আথম 

সব থর্উ ইয়ক্নবাসীর প্রথি সথর্ব নন্ধ অর্ুথরাধ্ জার্াচ্ছি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "আমাথের 

পথরবার এবং আমাথের ক্থমউথর্টেগুথলাথক্ থর্রাপে রাখার জর্য আমাথের ক্াথে িাক্া 

সব নসাম্প্রথিক্  াথিয়ার ও সংস্থার্সমূথ র সুথবধ্া ক্াথজ লাগার্। জমাথয়ি বা ভ্রমথণর আথগ 

পরীো ক্রার্ এবং যথে আপর্ার পরীোর ফলাফল পচ্ছজটেভ আথস, িা থল থিথক্ৎসা সম্পথক্ন 

আপর্ার ডাক্তাথরর সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

এোড়াও 12 বের বা িারথিথয় হবথশ বয়সী হযথক্াথর্া বযচ্ছক্তর জর্য ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ 

(Pfizer-BioNTech) হিথক্ এবং 18 বের বা িারথিথয় হবথশ বয়সীথের জর্য মডার্ না (Moderna) 

হিথক্ বাইভযাথলন্ট হক্াথভড-19 এর টেক্ার বুোর হডাজ লভয  ওয়ার ক্িা হ াষণা ক্থরথের্ 

গভর্ নর হ াক্ল। এক্টে বুোথরর জর্য অযাপথয়ন্টথমথন্টর সময়সূথি থর্ধ্ নারণ ক্রথি, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথের িাথের স্থার্ীয় ফাথম নথস, ক্াউথন্টর স্বাস্থয থবভাগ বা স্বাস্থযথসবা প্রোর্ক্ারীর সাথি 

হযাগাথযাগ ক্রথি  থব; ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথল খুুঁথজ হপথি vaccines.gov এ হযথি  থব; 

438829 র্ম্বথর িাথের চ্ছজপ হক্াড হেক্সে ক্রথি  থব, অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ল 

ক্রথি  থব।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধ্রা  থলা:  



 

 

  

• প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 17.35  

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 22.20  

• র্িগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 36,930  

• হমাে পজজটেভ - 3,391  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 8.99%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 6.49%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,102 (+100)*  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 814  

• ICU-হি হরাগী - 224 (+9)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 77 (+8)  

• হমাে বডসিাজন - 342,657 (+597)*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 47*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 

57,967*  

  

** 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 সবথিথয় থর্ভনরথযাগয 

পেথি  থলা প্রথি 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 প্রাপ্তবয়স্কথের পথরিয নার হফথসথলটেগুথল জাথর্।   

  

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

হক্াথভড-19 রয্াথপড অযাথন্টথজর্ পরীো পেথি বযব ার ক্রথে এমর্ পরীো হক্ন্দ্রগুথলার 

জর্য হর্থগটেভ ফলাফল সম্পথক্ন থরথপােন ক্রার বাধ্যবাধ্ক্িা িুথল হর্ওয়ার থবষয়টে ক্ায নক্র 

ক্থরথে। এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন হেথের শিক্রা পচ্ছজটেভ ফলাফথলর হমটট্রক্স শুধ্ু 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 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 সবথিথয় থর্ভনরথযাগয হমটট্রক্  থলা প্রথি 

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

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 74,084  

  



 

 

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 যাওয়া বযচ্ছক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।  

  

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

  

অঞ্চল  

েবর্িার, 17 

হসম্বেের, 

2022  

রবিিার, 18 

হসম্বেের, 

2022  

হসামিার, 19 

হসম্বেের, 

2022  

Capital 

Region  18.92  19.03  19.45  

Central 

New York  25.75  25.92  26.16  

Finger 

Lakes  14.43  14.24  14.29  

Long Island  26.65  27.75  28.72  

Mid-

Hudson  22.63  22.84  23.22  

Mohawk 

Valley  23.40  22.99  23.93  

New York 

City  20.52  21.00  21.20  

North 

Country  23.90  24.07  24.35  

Southern 

Tier  21.01  21.55  22.36  

Western 

New York  18.86  18.90  18.69  

হেে িোপী  21.45  21.86  22.20  

  

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

শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:  

  

অঞ্চল  

েবর্িার, 17 

হসম্বেের, 2022  

রবিিার, 18 

হসম্বেের, 2022  

হসামিার, 19 

হসম্বেের, 2022  

Capital Region  9.46%  9.48%  9.51%  

Central New 

York  10.44%  10.29%  10.39%  



 

 

Finger Lakes  7.03%  7.01%  7.17%  

Long Island  7.94%  8.01%  8.08%  

Mid-Hudson  5.44%  5.39%  5.45%  

Mohawk 

Valley  11.13%  10.89%  10.94%  

New York City  4.97%  4.95%  4.98%  

North Country  10.41%  10.57%  10.68%  

Southern Tier  8.39%  8.57%  8.75%  

Western New 

York  11.88%  11.89%  11.88%  

হেে িোপী  6.44%  6.43%  6.49%  

  

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

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরমাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পেথি  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 থর্থি হেওয়া  থয়থে **:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 17 

হসম্বেের, 2022  

রবিিার, 18 

হসম্বেের, 2022  

হসামিার, 19 

হসম্বেের, 2022  

Bronx  5.82%  5.85%  6.06%  

Kings  3.83%  3.80%  3.77%  

New York  5.01%  4.97%  5.04%  

Queens  6.16%  6.16%  6.11%  

Richmond  5.78%  5.76%  5.85%  

  

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

সংক্রান্ত র্ীথিমালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথসর 

প্রভাব পথরমাথপর সবথিথয় থর্ভনরথযাগয পেথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পচ্ছজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,391 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 5,997,355 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  



 

 

কাউবি  

হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  72,240  44  

Allegany  10,076  6  

Broome  53,749  31  

Cattaraugus  17,938  11  

Cayuga  18,777  15  

Chautauqua  27,392  19  

Chemung  24,561  16  

Chenango  10,908  7  

Clinton  20,453  15  

Columbia  12,439  3  

Cortland  12,333  3  

Delaware  9,313  12  

Dutchess  76,542  60  

Erie  250,106  138  

Essex  6,978  9  

Franklin  11,154  14  

Fulton  15,104  13  

Genesee  15,409  15  

Greene  10,023  8  

Hamilton  1,004  1  

Herkimer  16,201  14  

Jefferson  24,238  25  

Lewis  6,860  3  

Livingston  13,323  5  

Madison  15,522  15  

Monroe  177,838  62  

Montgomery  13,825  10  

Nassau  493,988  299  

Niagara  55,712  27  

NYC  2,790,574  1,346  

Oneida  63,724  58  

Onondaga  132,407  83  

Ontario  23,792  12  

Orange  125,692  90  



 

 

Orleans  9,790  9  

Oswego  31,550  45  

Otsego  12,212  12  

Putnam  28,476  26  

Rensselaer  38,383  19  

Rockland  108,178  65  

Saratoga  56,585  41  

Schenectady  40,194  26  

Schoharie  6,006  6  

Schuyler  4,038  1  

Seneca  6,953  7  

St. Lawrence  24,535  12  

Steuben  23,336  13  

Suffolk  510,363  321  

Sullivan  22,062  12  

Tioga  12,874  10  

Tompkins  24,438  34  

Ulster  38,736  26  

Warren  17,028  15  

Washington  14,395  13  

Wayne  20,129  19  

Westchester  303,497  166  

Wyoming  9,344  1  

Yates  4,058  3  

  

থর্থির িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধ্য হক্াথভড-19 এর পরীোয় পচ্ছজটেভ  ওয়া 

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

 থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ 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 

হর্সি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে 

ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

হর্সি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে 

ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 



 

 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

উম্বেখ বেল 

র্া  

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের %  

Capital 

Region  118  78  66.1%  40  33.9%  

Central 

New 

York  81  46  56.8%  35  43.2%  

Finger 

Lakes  201  75  37.3%  126  62.7%  

Long 

Island  379  172  45.4%  207  54.6%  

Mid-

Hudson  229  91  39.7%  138  60.3%  

Mohawk 

Valley  46  26  56.5%  20  43.5%  

New 

York City  792  329  41.5%  463  58.5%  

North 

Country  46  24  52.2%  22  47.8%  

Southern 

Tier  81  38  46.9%  43  53.1%  

Western 

New 

York  129  57  44.2%  72  55.8%  

হেে 

িোপী  2,102  936  44.5%  1,166  55.5%  

  

   

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ সংক্রমণরি ভাইরাথসর 95% এর প্রথিথর্থধ্ত্ব 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  

  

শথর্বার, 9/17 হিথক্ হসামবার, 9/19 পয নন্ত, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হমাে 47টে মৃিুয 

সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হমাে মৃিুযর সংখযাথক্ 57,967 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর 

ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany  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%7C71137a618b414cd24e5a08da9b4f6c63%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993062676898020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J5gvP%2FxUWEoNQtrs6H1ajWov2mnW7rOX8h4f1uKL9FA%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%7C71137a618b414cd24e5a08da9b4f6c63%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993062676898020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=J5gvP%2FxUWEoNQtrs6H1ajWov2mnW7rOX8h4f1uKL9FA%3D&reserved=0


 

 

Allegany  1  

Bronx  6  

Broome  1  

Clinton  1  

Columbia  1  

Erie  1  

Kings  2  

Monroe  2  

Montgomery  1  

Nassau  4  

New York  4  

Oswego  1  

Queens  5  

Richmond  1  

Rockland  3  

Saratoga  1  

Suffolk  8  

Wayne  1  

Westchester  2  

সব নথমাে  47  

   

গুরুত্বপূণ ন টেক্া: 09/17/2022-09/18/2022 পয নন্ত উইক্এথন্ডর ক্ারথণ স্বাস্থযথসবা হক্ন্দ্রগুথল 

হিথক্ HERDS-এর ডাো সংগ্র  স্থথগি থেল৷ হযখাথর্ উথেখ ক্রা  থয়থে, হমাে সংখযার মথধ্য 

09/17/2022-09/19/2022 পয নন্ত থির্ থেথর্র ক্রমবধ্ নমার্ ডাো অন্তভুনক্ত রথয়থে। এর ফথল, 

থক্েু িিয সাম্প্রথিক্ প্রবণিার হিথক্ হবথশ হেখা হযথি পাথর। প্রভাথবি হডো এক্টে িারক্া 

দ্বারা থিথিি।  

  

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

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

হফডাথরলভাথব হযাগযিাপ্রাপ্ত স্বাস্থয হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রামীণ 

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 প্রোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু 

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

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C71137a618b414cd24e5a08da9b4f6c63%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993062676898020%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FrEV8y%2Bj28OHXu0BZzqnOkmcXTENvWoTC9IuFgGwt9I%3D&reserved=0


 

 

থবথশষভাথব এই বয়সী থশশুথের থপিামািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহুল চ্ছজজ্ঞাথসি 

প্রশ্নাবথল ও উির, ও িিযসূথের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷  

  

###  
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