
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 9/23/2022  গভর্ নর কোবি হ াক 

 

 

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের ড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াক বর্উ 

ইেকনবাসীম্বের  ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্   

    

গভর্ নর বর্উ ইেকনবাসীম্বক হকাবভড-19 এর ববরুম্বে সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

জর্ে  াবিোরগুম্বার বেব ার অবো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, বুোর, 

পরীিা ও বিবকৎসা      

   

গিকা হেে বোপী 10 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে    

   

  

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

ম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাীথের আপথডে থেথয়থছর্।    

  

"হযথিু আমাথের লরৎক্া চথ এথথছ, িাই আথম থর্উ ইয়ক্নবাীথের থর্থজথের, থর্থজথের 

থিয়জর্ এবং িাথের ক্থমউথর্টেথক্ থর্রাপে ও ুস্থ রাখথি িক্ন িাক্থি আহ্বার্ জার্াচ্ছি," 

গভর্ নর হ াক বম্বর্। "হডাজগুথ থর্থয় ার্াগাে হিথক্ টেক্ার ুথবধা থর্র্। জমাথয়ি বা 

ভ্রমথের আথগ পরীো ক্রার্ এবং যথে আপর্ার পরীোর ফাফ পচ্ছজটেভ আথ, িাথ 

থচথক্ৎা ম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর াথি ক্িা বুর্।"  

  

এছাশাও গভর্ নর হাক্ 12 বছর বা িারথচথয় হবথল বয়ী হযথক্াথর্া বযচ্ছক্তর জর্য ফাইজার-

বাথয়াএর্থেক্ (Pfizer-BioNTech) হিথক্ এবং 18 বছর বা িারথচথয় হবথল বয়ীথের জর্য মডার্ না 

(Moderna) হিথক্ বাইভযাথন্ট হক্াথভড-19 এর টেক্ার বুোর হডাজ গ্রথের উৎা থেথয় 

যাথির্। এক্টে বুোথরর জর্য অযাপথয়ন্টথমথন্টর ময়ূথচ থর্ধ নারে ক্রথি, থর্উ ইয়ক্নবাীথের 

িাথের স্থার্ীয় ফাথম নথ, ক্াউথন্টর স্বাস্থয থবভাগ বা স্বাস্থযথবা িোর্ক্ারীর াথি হযাগাথযাগ ক্রথি 

থব; ক্াছাক্াথছ অবস্থার্গুথ খুুঁথজ হপথি vaccines.gov এ হযথি থব; 438829 র্ম্বথর িাথের 

চ্ছজপ হক্াড হেক্সে ক্রথি থব, অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ ক্রথি থব।  

  

উপরন্তু, গভর্ নর হাক্থ থর্উ ইয়ক্নবাীথের ফ্ু হমুম শুরুর ওয়ার াথি ফ্ুথয়র টেক্া 

হর্ওয়ার ক্িা স্মরে ক্থরথয় হের্। ফ্ুথয়র টেক্া 6 মাথর হবথল বয়ী বার জর্য ুপাথরল ক্রা 

য়। ফ্ু ভাইরা এবং হক্াথভড-19 ভাইরা এই লরথি এবং লীথি এক্ই াথি ছশাথি পাথর, 

িাই ুস্থ িাক্ার হরা উপায়  টেক্া হর্ওয়া যার ফথ স্বাস্থযথবা বযবস্থার উপর চাপ ক্মথব।  

  



 

 

ফ্ু টেক্া থিথর্থক্র ম্পথক্ন িিয হপথি স্থার্ীয় স্বাস্থযথবা থবভাথগর াথি হযাগাথযাগ ক্রুর্ 

অিবা থভচ্ছজে ক্রুর্ Vaccines.gov/find-vaccines।   

  

আজথক্র ডাো ংথেথপ থর্থচ িুথ ধরা থা:     

  

 প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 27.52  

 প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকম্বসর সংখো - 24.11  

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 71,073  

 হমাে পজজটেভ - 5,378   

 পজজটেম্বভর লিকরা  ার - 7.31%**    

 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় লিকরা  ার - 6.61%**  

  াসপািাম্ব ভবিন  ওো হরাগী - 2,196 (-12)  

 র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 391  

 ICU-হি িাকা হরাগী - 223 (1)  

 ইর্টেউম্ববলর্ স  ICU-হি হরাগী ভবিন - 76 (-12)  

 হমাে বডসিাজন - 343,748 (387)  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 10   

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে - 58,007  

  

** 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 -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।     

হি ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স ডাো থথেম (Health Electronic Response Data System) থা 

NYS DOH-এর ডাো ংগ্রথর এক্টে উৎ যা শুধ ুাপািা, র্াথ নং হাম ও িাপ্তবয়স্কথের 

পথরচয না হক্ন্দ্রগুথা হিথক্ থরথপােনকৃ্ি দেথর্ক্ ুথর্চ্ছিি মৃিুযর ডাো ংগ্র ক্থর।     

  

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 পচ্ছজটেভ ফাফথর হমটিক্স 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 হমটিক্ থা িথি 100,000 এর মথধয হক্থর ংখযার 

ডাো - লিক্রা পচ্ছজটেভ ফাফ র্য়।    

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mG5OKSRrT798M9P7HZQbuHRAL%2BT1IaTJxILEpyZDDnI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wuBonSB4Q%2FHq2HwwpuFBDmfYM%2BOCRcL5IPgFA5QkIEU%3D&reserved=0


 

 

 CDC-হক বরম্বপােন করা ও িার দ্বারা সংকবি হমাে মৃিয ে - 74,125  

  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর ক্াথছ থরথপােন ক্রা এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর ামথয়ক্ 

হডি াটেনথফথক্থের িথিয াপািা, র্াথ নং হাম, িাপ্তবয়স্কথের হবাের্, বাথশ, থপ ও 

অর্যার্য স্থার্গুথ  হক্ার্ স্থাথর্ মারা যাওয়া বযচ্ছক্তরা অন্তভুনক্ত আথছর্।     

  

 প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 40,196,940      

 গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ - 6,862  

 গি 7 বেম্বর্ প্রোর্ করা টেকার হমাে হডাজ - 32,438  

 18 বের বা িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ - 93.3%  

 18 বের বা িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার সব হডাজ 

হপম্বেম্বের্ - 84.7%  

 18 বের বা িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 95.0%  

 18 বের বা িার হববল বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার সমূ্পর্ ন হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 88.6%  

 12-17 বের বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একটে হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 85.6%  

 12-17 বের বেসী বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার সব হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 75.1%  

 সক বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার অন্তি একো হডাজ হপম্বেম্বের্- 

83.4%  

 সক বর্উ ইেকনবাসীহের যি লিাংল টেকার সমূ্পর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ - 75.4%  

 সক বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার কমপম্বি একটে হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 92.3%  

 সক বর্উ ইেকনবাসীম্বের যি লিাংল টেকার সব হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) - 

78.8%  

  

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

  

অঞ্চ  
মঙ্গবার, 20 

হসম্বেের, 2022  

বুধ্বার, 21 

হসম্বেের, 2022  

বৃ স্পবিবার, 22 

হসম্বেের, 2022  

Capital 
Region  19.62  20.17  21.84  

Central New 
York  26.91  27.65  28.26  

Finger 
Lakes  15.66  16.17  16.77  



 

 

Long Island  28.53  30.27  31.56  

Mid-Hudson  24.08  24.87  25.34  

Mohawk 
Valley  24.49  24.64  26.73  

New York 
City  21.29  22.27  23.06  

North 
Country  24.07  24.58  23.77  

Southern 
Tier  22.36  22.93  23.42  

Western 
New York  18.73  19.18  18.41  

হেে বোপী  22.45  23.38  24.11  

     

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

লিক্রা ার থর্থচ হেওয়া থয়থছ**:     

     

অঞ্চ  

মঙ্গবার, 20 

হসম্বেের, 2022  

বুধ্বার, 21 

হসম্বেের, 2022  

বৃ স্পবিবার, 22 

হসম্বেের, 2022  

Capital Region  9.42%  9.47%  10.03%  

Central New 
York  10.43%  10.67%  10.78%  

Finger Lakes  7.32%  7.57%  7.73%  

Long Island  8.18%  8.07%  8.05%  

Mid-Hudson  5.85%  6.14%  6.06%  

Mohawk Valley  11.24%  11.63%  12.35%  

New York City  4.89%  4.99%  4.98%  

North Country  10.41%  10.60%  10.25%  

Southern Tier  8.22%  8.85%  8.75%  

Western New 
York  11.52%  11.51%  11.10%  

হেে বোপী  6.48%  6.61%  6.61%  

     

** 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 -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।     

   

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

ফাফথর গশ লিক্রা ার থর্থচ হেওয়া থয়থছ **:     



 

 

     

NYC এর 

বম্বরা  

মঙ্গবার, 20 

হসম্বেের, 2022  

বুধ্বার, 21 

হসম্বেের, 2022  

বৃ স্পবিবার, 22 

হসম্বেের, 2022  

Bronx  6.08%  6.40%  6.30%  

Kings  3.60%  3.64%  3.68%  

New York  5.11%  5.24%  5.23%  

Queens  6.11%  6.22%  6.16%  

Richmond  5.69%  5.69%  5.63%  

     

** 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 -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।     

   

গিক্া থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,378 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী হক্াথভড-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ ফাফ 

হপথয়থছর্, যা হমাে আক্রাথন্তর ংখযাথক্ 6,014,256 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ৷ এক্টে হভগথক্ 

থবথেে থর্ম্নরূপ:     

   

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ        

Albany  72,468  71        

Allegany  10,106  5        

Broome  53,925  61        

Cattaraugus  17,995  18        

Cayuga  18,843  22        

Chautauqua  27,460  21        

Chemung  24,622  13        

Chenango  10,961  25        

Clinton  20,516  16        

Columbia  12,550  79        

Cortland  12,392  24        

Delaware  9,352  14        

Dutchess  76,815  68        

Erie  250,790  209        

Essex  7,004  9        

Franklin  11,194  16        

Fulton  15,201  35        

Genesee  15,462  17        

Greene  10,055  9        



 

 

Hamilton  1,008  -        

Herkimer  16,250  22        

Jefferson  24,356  27        

Lewis  6,891  1        

Livingston  13,362  20        

Madison  15,566  22        

Monroe  178,302  145        

Montgomery  13,904  29        

Nassau  495,429  424        

Niagara  55,819  26        

NYC  2,797,347  2,210        

Oneida  63,927  59        

Onondaga  132,884  151        

Ontario  23,878  30        

Orange  126,129  130        

Orleans  9,827  7        

Oswego  31,687  39        

Otsego  12,259  17        

Putnam  28,567  23        

Rensselaer  38,535  54        

Rockland  108,508  129        

Saratoga  56,768  61        

Schenectady  40,327  46        

Schoharie  6,028  11        

Schuyler  4,056  7        

Seneca  6,974  3        

St. Lawrence  24,613  24        

Steuben  23,418  23        

Suffolk  511,949  485        

Sullivan  22,147  21        

Tioga  12,919  10        

Tompkins  24,529  26        

Ulster  38,902  55        

Warren  17,100  27        

Washington  14,441  12        

Wayne  20,203  23        

Westchester  304,297  235        

Wyoming  9,365  5        



 

 

Yates  4,074  7          

                  

    

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

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 ংক্রান্ত জটেিার ক্ারথে াপািাথ ভথিন 

থয়থছর্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথে ভথিন থয়থছর্ িার ংখযা িক্াল ক্থর:     

  

অঞ্চ  

বিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্ব 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

হযসব হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে ব ম্বসম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া  

হযসব হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বার 

একটে ব ম্বসম্বব 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বে র্া 

িাম্বের %  

Capital 
Region  122  79  64.8%  43  35.2%  

Central 
New 
York  93  54  58.1%  39  41.9%  

Finger 
Lakes  203  72  35.5%  131  64.5%  

Long 
Island  391  191  48.8%  200  51.2%  

Mid-

Hudson  238  105  44.1%  133  55.9%  

Mohawk 
Valley  52  29  55.8%  23  44.2%  

New 
York City  826  310  37.5%  516  62.5%  

North 
Country  52  27  51.9%  25  48.1%  

Southern 
Tier  79  45  57.0%  34  43.0%  

Western 
New 
York  140  59  42.1%  81  57.9%  

হেে 

বোপী  2,196  971  44.2%  1,225  55.8%  

   



 

 

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

িযাথক্ং ম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র ক্থর এখাথর্ থভচ্ছজে ক্রুর্: (হক্াথভড-19 

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

  

গিক্া, হক্াথভড-19 এর ক্ারথে র্িুর্ হমাে 10টে মৃিুয ম্পথক্ন থরথপােন ক্রা থয়থছ, যা হমাে 

মৃিুযর ংখযাথক্ 58,007 জথর্ উন্নীি ক্থরথছ। ববাথর ক্াউথন্ট অর্ুাথর, থর্থচ হভগথক্ 

থভথিথি হভথঙ হেখাথর্া থয়থছ:   

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে                           

Kings  2          

Madison  1          

Onondaga  1          

Queens  4          

Suffolk  1          

Ulster  1          

      

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 থি। বাবা-মা এবং অথভভাবক্রা 

vaccines.gov, এ হযথি পাথরর্, িাথের চ্ছজপ হক্াড 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রথি পাথরর্, অিবা 

ক্াছাক্াথছ অবস্থার্গুথ খুুঁথজ হপথি 1-800-232-0233 র্ম্বথর ক্ ক্রথি পাথরর্। থর্চ্ছিি 

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

হগাষ্ঠীর জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।     

  

থবথলভাথব এই বয়ী থলশুথের থপিামািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহু চ্ছজজ্ঞাথি 

িশ্নাবথ ও উির, ও িিযূথের জর্য আমাথের ওথয়বাইে হেখুর্৷     

  

টেক্া হপথয়থছর্ এমর্ থর্উ ইয়ক্নবাীথের অঞ্চ অর্ুাথর থর্থচ হভগথক্ থভথিথি হভথঙ 

হেখাথর্া থয়থছ:   

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অবস্থ্ার্ অরু্যােী 

আঞ্চবক টেকাগ্র ম্বর্র ডাো    

   

টেকার কমপম্বি একটে 

হডাজ হপম্বেম্বের্ এমর্ 

বেজি  

টেকার বসবরজগুব 

সমূ্পর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

বেজি  

অঞ্চ  

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে  

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে  

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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Wj60eDXrNehDJ4pcseq2A81dFwMThOhfJ6vgdfvHZCI%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W69%2BtTXbSqgAmX6EHytoo8uIDGwjwhA5mm6KmySR%2FrA%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%7C4b188f1461ee4e5acfa108da9d8d9755%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637995528730576675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t6RVAWl3bR%2Bj4yXA2hhUV9hIKT80Rm6ho14ZdXlXZpw%3D&reserved=0


 

 

Capital 
Region  

983,827  900,706  

Central 
New York  

659,189  609,851  

Finger 
Lakes  

887,020  820,873  

Long Island  2,246,244  2,000,964  

Mid-

Hudson  
1,762,990  1,545,934  

Mohawk 
Valley  

331,782  308,992  

New York 
City  

8,278,289  7,327,239  

North 
Country  

311,841  282,015  

Southern 
Tier  

454,738  414,712  

Western 
New York  

979,149  899,711  

হেে বযাপী  16,895,069  15,110,997  

      

বুোর/বাড়বি লে    

অঞ্চ  

ক্রমবধ্ নমার্  

হমাে  গি 7 বেম্বর্ বৃজে  

Capital 
Region  

599,579  586  

Central 
New York  

401,965  306  

Finger 
Lakes  

629,733  463  

Long Island  1,434,709  938  

Mid-

Hudson  
1,133,370  894  

Mohawk 
Valley  

209,650  103  

New York 
City  

3,725,436  4,313  

North 
Country  

188,548  99  

Southern 
Tier  

285,644  149  

Western 
New York  

667,434  461  



 

 

হেে বযাপী  9,276,068  8,312  

      

  

  

থর্উ ইয়ক্ন বাীরা হক্াথভড-19 ভযাক্থথর্র থবিরথের বযাপাথর হক্াথভড-19 ভযাক্থর্ িযাক্ার 

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

Department of Health) 24 ঘণ্টার মথধয ক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোথর্র িিয থরথপােন ক্রা 

বাধযিামূক্ ক্থর টেক্াোর্ হফথথটেগুথর জর্য; হেথের টেক্াোর্ িথচষ্টার ব হচথয় 

ার্াগােকৃ্ি হমটিক্স িথিফথি ক্রথি ডযালথবাথডন টেক্াোথর্র িিয িথিথের্ আপথডে ক্রা 

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

Department of Health) দ্বারা থরথপােন ক্রা ডাোর াথি হফডাথরভাথব থরথপােন ক্রা ডাোর 

ামার্য পাি নক্য িাথক্, হযখাথর্ হফডারাভাথব িথয়াগ ক্রা হডাজ এবং অর্যার্য হছােখাে পাি নক্য 

অন্তভুনক্ত িাথক্। উপথরর থরথজটেথি উভয় র্ম্বরই অন্তভুক্ত আথছ।   

  

###  

 
আথরা ংবাে এখাথর্ পাওয়া যাথব: www.governor.ny.gov 

থর্উ ইয়ক্ন হেে | এচ্ছক্সথক্উটেভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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