
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 10/3/2022  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   

    

30 হসম্বেেম্বর হেে বোপী 20 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

   

   

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

ম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাীথের আপথডে থেথয়থের্।   

   

"অথটাবর শুরু ওয়া এবং আবাওয়া ঠাণ্ডা থয় আার াথি াথি, আথম থর্উ ইয়ক্নবাীথের 

প্রথি থর্থজথেরথক্, িাথের থপ্রয়জর্থেরথক্, এবং িাথের ক্থমউথর্টেথক্ থর্রাপে ও ুস্থ রাখার 

জর্য িক্ন িাক্থি এবং ভয ব াথিয়ার বযবার ক্রথি থর্ব নন্ধ অর্ুথরাধ জার্াচ্ছি," 

বম্বম্বের্ গভর্ নর হ াক। "টেক্া থর্থয় ার্াগাে িাকু্র্ এবং ভ্রমণ ক্রা বা হক্াথর্া মাথবথল 

হযাগ হেয়ার আথগ পরীো ক্রথি ভুথবর্ র্া। যথে আপর্ার পরীোর ফাফ পচ্ছজটেভ আথ, 

িাথ থিথক্ৎার ম্ভাবয অপলর্গুথা ম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর াথি ক্িা বুর্৷"  

  

এোশাও গভর্ নর হাক্ 12 বের বা িারথিথয় হবথল বয়ী হযথক্াথর্া বযচ্ছক্তর জর্য ফাইজার-

বাথয়াএর্থেক্ (Pfizer-BioNTech) হিথক্ এবং 18 বের বা িারথিথয় হবথল বয়ীথের জর্য মডার্ না 

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

যাথির্। বুোথরর জর্য এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ নারণ ক্রথি, থর্উ ইয়ক্নবাীরা িাথের স্থার্ীয় 

ফাথম নথ, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, বা স্বাস্থযথবা প্রোর্ক্ারীর াথি হযাগাথযাগ ক্রা উথিি; 

ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথা খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বাইে থভচ্ছজে ক্রুর্; চ্ছজপ হক্াড থথখ 

438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রুর্, অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রুর্।  

  

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

হর্ওয়ার ক্িা স্মরণ 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 েশাথি পাথর, 

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



 

 

  

ফ্ু-এর টেক্া গ্রথণর থিথর্ক্গুথা ম্পথক্ন িথিযর জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাথগর াথি 

হযাগাথযাগ ক্রুর্ অিবা থভচ্ছজে ক্রুর্ https://www.vaccines.gov/find-vaccines/  

  

আজথক্র ডাো ংথেথপ থর্থি িুথ ধরা থা:   

  

·    প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 14.09  

·    প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 21.66  

·    যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 39,247  

·    হমাে পজজটেভ - 2,754  

·    পজজটেম্বভর লিকরা  ার - 6.42%**  

·    7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় লিকরা  ার - 6.79%**   

·     াসপািাম্ব ভবিন  ওো হরাগী - 2,279 (-27)*  

·    র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 407*  

·    ICU-হি হরাগী - 240 (+3)*  

·    ICU-হি ইর্টেউম্ববলর্স  হরাগী - 88 (-1)*  

·    হমাে বডসিাজন - 346,357 (+403)*  

·    HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 20*  

·    HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 

58,144*  

   

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

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

ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর প্রভাব পথরমাথপর বথিথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা প্রথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

হি হক্য়ার ইথক্ট্রথর্ক্ হরপন্স হডো থথেম (Health Electronic Response Data 

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

হক্ব াপািা, র্াথ নং হাম এবং প্রাপ্তবয়স্কথের পথরিয নার হফথথটেগুথ জাথর্।    

   

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

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

পরীো পদ্ধথি বযবার ক্রথে এমর্ পরীো হক্ন্দ্রগুথার জর্য হর্থগটেভ ফাফ ম্পথক্ন 

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

হেথের লিক্রা পচ্ছজটেভ ফাফথর হমটট্রক্স শুধু যাথবর থরথপােন ক্রা PCR ফাফগুথা 

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

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

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

রীথি পথরবিনর্ ওয়া  অর্যার্য থবথয়র ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথর প্রভাব 

পথরমাথপর জর্য বথিথয় থর্ভনরথযাগয হমটট্রক্ থা প্রথি 100,000 এর মথধয হক্হর ং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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JR6DW4l7E6f5s7kNsAinrvKMqJmlgT4Cl6qq0r3C5xo%3D&reserved=0
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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JR6DW4l7E6f5s7kNsAinrvKMqJmlgT4Cl6qq0r3C5xo%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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BbcS%2BG%2FuVJ4wyU3VyBxZgJVnwCB8KpJ%2BjRYfEwB1OUs%3D&reserved=0


 

 

     

প্রথি 100K জর্ংখযার প্রথিটে অঞ্চথর 7-থেথর্র হক্থর গশ থর্ম্নরূপ:   

   

অঞ্চ  শুক্রবার, 30 

হসম্বেের, 2022  

লবর্বার, 1 

অম্বটাবর, 

2022  

রবববার, 2 

অম্বটাবর, 

2022  

Capital 
Region  21.50  21.53  21.78  

Central 
New York  30.45  28.08  27.85  

Finger 
Lakes  17.39  17.25  17.92  

Long Island  25.70  25.52  25.59  

Mid-

Hudson  21.41  21.74  21.50  

Mohawk 
Valley  26.11  25.70  25.85  

New York 
City  20.86  20.84  20.59  

North 
Country  25.03  24.31  24.79  

Southern 
Tier  21.42  21.03  21.05  

Western 
New York  18.64  17.77  17.93  

হেে বোপী  21.91  21.72  21.66  

   

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

লিক্রা ার থর্থি হেওয়া থয়থে**:   

   

অঞ্চ  
শুক্রবার, 30 

হসম্বেের, 2022  

লবর্বার, 1 

অম্বটাবর, 2022  

রবববার, 2 

অম্বটাবর, 2022  

Capital Region  9.95%  9.96%  9.93%  

Central New 
York  10.93%  10.84%  10.69%  

Finger Lakes  8.19%  8.25%  8.47%  

Long Island  7.52%  7.49%  7.52%  

Mid-Hudson  6.44%  6.48%  6.39%  

Mohawk Valley  11.66%  11.80%  11.58%  

New York City  5.34%  5.31%  5.21%  

North Country  10.57%  10.46%  10.41%  



 

 

Southern Tier  8.54%  8.43%  8.47%  

Western New 
York  11.30%  11.00%  11.00%  

হেে বোপী  6.91%  6.86%  6.79%  

  

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

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

ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর প্রভাব পথরমাথপর বথিথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা প্রথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

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

ফাফথর গশ লিক্রা ার থর্থি হেওয়া থয়থে **:   

   

NYC এর 

বম্বরা  

শুক্রবার, 30 

হসম্বেের, 2022  

লবর্বার, 1 অম্বটাবর, 

2022  

রবববার, 2 অম্বটাবর, 

2022  

Bronx  5.57%  5.61%  5.50%  

Kings  4.26%  4.07%  3.92%  

New York  5.55%  5.59%  5.49%  

Queens  6.16%  6.27%  6.20%  

Richmond  7.24%  7.65%  8.09%  

   

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

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

ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থমউথর্টেথি ভাইরাথর প্রভাব পথরমাথপর বথিথয় থর্ভনরথযাগয 

পদ্ধথি থা প্রথি 100,000 এ হক্ ংখযার ডাো -- পচ্ছজটেথভর লিক্রা ার র্য়।   

   

গিক্া, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 2,754 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাী হক্াথভড-19 পরীোয় পচ্ছজটেভ ফাফ 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর ংখযাথক্ 6,055,593 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভগথক্ 

থবথেণ থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  73,031  40  

Allegany  10,188  7  

Broome  54,347  21  

Cattaraugus  18,139  4  

Cayuga  19,044  11  

Chautauqua  27,623  19  

Chemung  24,817  9  

Chenango  11,043  5  



 

 

Clinton  20,762  17  

Columbia  12,685  5  

Cortland  12,517  4  

Delaware  9,415  5  

Dutchess  77,378  31  

Erie  252,478  126  

Essex  7,070  3  

Franklin  11,307  14  

Fulton  15,395  17  

Genesee  15,572  9  

Greene  10,155  2  

Hamilton  1,014  -  

Herkimer  16,385  4  

Jefferson  24,654  23  

Lewis  6,920  1  

Livingston  13,481  16  

Madison  15,715  6  

Monroe  179,437  98  

Montgomery  14,056  11  

Nassau  498,703  219  

Niagara  56,130  23  

NYC  2,814,292  1,068  

Oneida  64,524  38  

Onondaga  134,215  80  

Ontario  24,127  25  

Orange  127,073  51  

Orleans  9,907  5  

Oswego  32,095  32  

Otsego  12,363  8  

Putnam  28,794  12  

Rensselaer  38,906  31  

Rockland  
  

109,137  44  

Saratoga  57,284  65  

Schenectady  40,642  25  

Schoharie  6,081  1  

Schuyler  4,092  6  

Seneca  7,049  4  



 

 

St. Lawrence  24,830  9  

Steuben  23,602  9  

Suffolk  
  

515,835  282  

Sullivan  22,314  12  

Tioga  13,036  10  

Tompkins  24,729  4  

Ulster  39,314  30  

Warren  17,286  12  

Washington  14,569  7  

Wayne  20,377  12  

  

Westchester  

  

306,112  115  

Wyoming  9,412  -  

Yates  4,135  7  

    

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

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

থয়থের্ এবং ক্িজর্ হক্াথভড-19 বযিীি অর্য ক্ারথণ ভথিন থয়থের্ িাথের ংখযা প্রক্াল 

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  116  74  63.8%  42  36.2%  

Central 
New 
York  101  60  59.4%  41  40.6%  

Finger 
Lakes  221  73  33.0%  148  67.0%  

Long 
Island  412  174  42.2%  238  57.8%  

Mid-

Hudson  281  118  42.0%  163  58.0%  



 

 

Mohawk 
Valley  72  39  54.2%  33  45.8%  

New 
York City  834  296  35.5%  538  64.5%  

North 
Country  56  29  51.8%  27  48.2%  

Southern 
Tier  85  34  40.0%  51  60.0%  

Western 
New 
York  101  47  46.5%  54  53.5%  

হেে 

বোপী  2,279  944  41.4%  1,335  58.6%  

  

ওথমক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনমাথর্ ংক্রমণরি ভাইরাথর 95% এর প্রথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

ট্রযাথক্ং 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 ক্ারথণ র্িুর্ হমাে 20টে মৃিুয ম্পথক্ন থরথপােন ক্রা থয়থে, যা হমাে 

মৃিুযর ংখযাথক্ 58,144 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ ববাথর ক্াউথন্ট অর্ুাথর, হভগথক্ থভথিথি 

থবলে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Cattaraugus  1  

Erie  2  

Genesee  1  

Jefferson  1  

Kings  3  

Nassau  2  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Queens  3  

Rockland  1  

St. Lawrence  1  

Suffolk  1  

Westchester  2  

  

  

গুরুত্বপূণ ন টেক্া: স্বাস্থয পথরিয না হফথথটেগুথ হিথক্ প্তাাথন্ত বা েুটের থেথর্ HERDS এর িিয 

ংগ্র বিনমাথর্ আর প্রথয়াজর্ীয় র্য়। আজ হিথক্ মীোটে পুর্রায় শুরু থব এবং 

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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FbRzOsBwX76H2if5PGC%2BKEdnVanuZRUQ2RUWjdue1%2BE%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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FbRzOsBwX76H2if5PGC%2BKEdnVanuZRUQ2RUWjdue1%2BE%3D&reserved=0


 

 

ফযাথথটে/মৃিুযর ডাো আগামীক্াথর থরথপাথেন হেখাথর্া থব। িারক্াথিথিি ংখযাগুথ 

শুক্রবার, 30 হথেম্বথর থরথপােন ক্রা থয়থে৷   

  

হযব থর্উ ইয়ক্নবাী 5-11 বের বয়ী থলশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি িার্ 

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

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

গ্রামীণ স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হযব ফাথম নথ এই বয়েথর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রম পথরিার্া ক্রথে, 

িাথের াথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎাথি ক্রা থি। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথা খুুঁথজ থর্থি 

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

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, হযথিু এই 

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

   

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

প্রশ্নাবথ ও উির, ও িিযূথের জর্য আমাথের ওথয়বাইে হেখুর্৷   

  

###  

  

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

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

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4QTOZo73mtSZXqHwbOWrV%2FHx%2FCIQ0ETFRkLGHopkzAw%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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ih5Rrgpo9B%2FWNvsnntDd91hFyuEkTRnfnofjNAL5Mf4%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%7C434d7089ee1f40c0b48208daa5736002%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638004212206575929%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i6z%2F90juOFlfzulNWGa%2B5bflxbzOCnWxsuhANanT%2Buo%3D&reserved=0
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