
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2022  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 রাজে িোপী 27 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।  

  

"এই শরথি আথি থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ সিক্ন িাক্থি এবং থর্থজথেরথক্, িাথের 

থিয়জর্থেরথক্, এবং িাথের ক্থিউথর্টেথক্ হক্াথভড-19 হিথক্ সুরথেি রাখথি লভয সব 

 াথিয়ার বযব ার ক্রথি  থব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল৷ "টেক্ার হডাজগুথলা থর্থয়  ালর্াগাে 

িাক্া থর্শ্চিি ক্রুর্, এবং সিাথবশ বা ভ্রিণ ক্রার আথগ পরীো ক্রুর্৷ যথে আপর্ার পরীোর 

ফলাফল পশ্চজটেভ আথস, িা থল থিথক্ৎসার সম্ভাবয অপশর্গুথলা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর 

সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল গি সপ্তাথ  হ াষণা ক্থরর্, হয 5 বের এবং িার হবথশ বয়সী থশশুরা এখর্ 

বাইভযাথলন্ট বুোর শে থর্থি পারথব যা হক্াথভড-19 এর থবরুথে সুরো বৃশ্চে ক্রার জর্য 

সুপাথরশ ক্রা  য়। িাথক্নর্ যুক্তরাথের খােয এবং ঔষধ িশাসর্ (U.S. Food and Drug 

Administration) এর জরুথর বযব ার অর্ুথিাের্ পথরবিনর্ ক্রার পর এবং হরাগ থর্য়ন্ত্রণ এবং 

িথিথরাধ হক্ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) এর থিথর্ক্াল থর্থেনথশক্া 

 ালর্াগাে ক্রার পর হেথের স্বাস্থ্য থবভাগ িাথের থর্থেনশর্া  ালর্াগাে ক্থরথে, হযগুথল 

সশ্চিথলিভাথব আরও হবথশ থশশুথক্ হক্াথভড-19 এর থবরুথে বুোর থর্থয় িাথের িথিরো 

বাড়াথর্ার সুথযাগ হেথব।  

  

এোড়াও গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথের বাইভযাথলন্ট হক্াথভড-19 এর টেক্ার বুোর হডাজ 

গ্র থণর উৎসা  থেথয় যাথের্। বুোথরর জর্য এক্টে অযাপথয়ন্টথিন্ট থর্ধ নারণ ক্রথি, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা িাথের স্থ্ার্ীয় ফাথি নথস, ক্াউথন্ট স্বাস্থ্য থবভাগ, বা স্বাস্থ্যথসবা িোর্ক্ারীর সাথি 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-updated-covid-19-boosters-now-available-children&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c8nP2IV%2ByffIr8JSrLKB7uz6kENI%2FhoZ5pGcg6nyXDQ%3D&reserved=0


 

 

হযাগাথযাগ ক্রা উথিি; ক্াোক্াথে অবস্থ্ার্গুথলা খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইে থভশ্চজে 

ক্রুর্; শ্চজপ হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর হেক্সে ক্রুর্, অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ 

ক্রুর্।  

  

উপরন্তু, গভর্ নর হ াক্থল থর্উ ইয়ক্নবাসীথের ফ্লু হিৌসুি শুরুর  ওয়ার সাথি ফ্লুথয়র টেক্া 

হর্ওয়ার ক্িা স্মরণ ক্থরথয় হের্ হযথ িু, থর্উ ইয়ক্ন জথুড় ফ্লু থসজর্ ইথিািথধযই েথড়থয় 

পথড়থে। ফ্লু ভাইরাস এবং হক্াথভড-19 ভাইরাস বিনিাথর্ এক্ই সাথি েড়াথে, িাই সুস্থ্ িাক্ার 

হসরা উপায়  ল টেক্া হর্ওয়া যার ফথল স্বাস্থ্যথসবা বযবস্থ্ার উপর িাপ ক্িথব।  

  

হেথের স্বাস্থ্য থবভাগ বাথষ নক্ জর্থশো ক্যাথম্পইর্ অবযা ি হরথখথে, িাপ্ত বয়স্কথের থর্থজথের 

এবং 6 িাথসর হবথশ বয়সী থশশুথের ফ্ল ুএবং হক্াথভড-19 টেক্া হেওয়ার ক্িা স্মরণ ক্রথয় 

হেওয়ার জর্য। ইংথরশ্চজ এবং স্প্যাথর্শ উভয় ভাষায় থবজ্ঞাপর্ গি িাথস িালু  থয়থে।  

  

গিক্াল গভর্ নর হ াক্ল এবং থর্উ ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থ্য থবভাগ থর্উ ইয়ক্নবাসীথের ফ্লু এবং 

হক্াথভড-19 এবং RSV হক্থসর সংখযা বৃশ্চে সম্পথক্ন সিক্ন ক্থরথের্ এবং থর্উ ইয়ক্নবাসীথের 

ফ্লু এবং হক্াথভড-1 এর টেক্া এবং বুোরগুথলা হর্ওয়ার জর্য এবং শীথির আব াওয়ার 

িাসগুথলাথি েরূত্ব বজায় রাখা, িাস্ক পরা এবং স্বাস্থ্যথবথধ হিথর্ িলথি উৎসাথ ি ক্থরথের্।  

  

ফ্লু-এর টেক্া গ্র থণর থিথর্ক্গুথলা সম্পথক্ন আরও িথিযর জর্য, স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য থবভাথগর সাথি 

হযাগাথযাগ ক্রুর্ অিবা থভশ্চজে ক্রুর্ vaccines.gov/find-vaccines/ এবং হক্াথভড-19 টেক্া 

হক্ন্দ্র হপথি থভশ্চজে ক্রুর্ https://www.vaccines.gov/search/।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থি িুথল ধরা  থলা:  

  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 26.13  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখোর 7-বেম্বর্র গড় - 19.38  

• বরম্বপােন করা পরীিার ফলাফল - 82,117  

• হমাে পজজটেভ - 5,106  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 5.48**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 5.41%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,822 (-34)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 483*  

• ICU-হি হরাগী - 283 (-4)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 120 (+1)  

• হমাে বডসিাজন - 355,360 (+478)*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 27  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা হমাে মৃিয ে - 

58,703  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CMHWtLdQyYQffYrExH0q0Yvprza2Wc92slN0GKU8SVE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=orczL6KDWtJ3BvMuo9uWldmkDpgc9vi8PqikeDDH6s4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-05_annual_flu_shot.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=orczL6KDWtJ3BvMuo9uWldmkDpgc9vi8PqikeDDH6s4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-10-08_public_education_campaign.htm&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YpQw1ReONS1K2bF3tnwpUVlzXJX7En6tO7FaAJ42z2w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-steps-protect-new-yorkers-respiratory-illnesses-fall-and-winter&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109572182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6NqoH%2BgUgyW9z%2FPEyxN4zEH2L57Wq5Aoas3rnXMNYAk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iWTxZGM69EzzVYO%2BoQWm%2B8ejnr7NiBf28mAEtc1xmk0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fcontact%2Fcontact_information%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iWTxZGM69EzzVYO%2BoQWm%2B8ejnr7NiBf28mAEtc1xmk0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Ffind-vaccines%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mpE%2F4FypKJSVHFo%2BTorsujOLfMjIyzoXnug3uROOiLY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2Fsearch%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ko%2BlI6%2FBAxM2wxgm40ve9Ga6UnwMrjrbGiu9wbst8xo%3D&reserved=0


 

 

** হফডারল স্বাস্থ্য ও িার্ব পথরথষবা থবভাগ (Department of Health and Human Services, 

HHS) পরীোর থরথপােন ক্রার হেথে র্ীথি পথরবিনথর্র ক্ারথণ এবং অর্যার্য ক্ারথণ, এক্টে 

সম্প্রোথয়র উপর ভাইরাথসর িভাথবর সব হিথয় থর্ভনরথযাগয হিটিক্  ল িথি 100,000 হক্থসর 

িথধয হক্থসর সংখযার হডো -- ইথিবািক্িার শিাংশ র্য়। 

 

হ লি হক্য়ার হরসপন্স হডো থসথেি এক্টে NYS DOH হডোর উৎস যা দেথর্ক্ থর্শ্চিি িৃিুযর 

হডো সংগ্র  ক্থর যা হক্বল  াসপািাল, র্াথস নং হ াি এবং িাপ্তবয়স্কথের পথরিয নার 

হফথসথলটেগুথল জার্ায়।  

 

গুরুত্বপূণ ন েীক্া: হসািবার, 4 এথিল হিথক্ হফডাথরল স্বাস্থ্য ও িার্ব পথরথষবা থবভাগ (HHS) 

হক্াথভড-19 রয্াথপড অযাথন্টথজর্ পরীো পেথি বযব ার ক্রথে এির্ পরীো হক্ন্দ্রগুথলার জর্য 

হর্থগটেভ ফলাফল সম্পথক্ন থরথপােন ক্রার বাধযবাধক্িা িুথল হর্ওয়ার থবষয়টে ক্ায নক্র ক্থরথে। 

এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন হেথের শিক্রা পশ্চজটেভ ফলাফথলর হিটিক্স শুধু লযাথবর থরথপােন ক্রা 

PCR ফলাফলগুথলা বযব ার ক্থর থ থসব ক্রা  থব। ইথিবািক্ অযাথন্টথজর্ পরীোগুথল এখর্ও 

থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন ক্রা  থব এবং িথিথেথর্র র্িুর্ হক্সগুথল ও িথি 100  াজার 

হক্থসর থরথপাটেনংথয় PCR এবং অযাথন্টথজর্ পরীো উভয়ই অন্তভুনক্ত িাক্া অবযা ি িাক্থব। এই 

পথরবিনর্ এবং পরীো ক্রার রীথি পথরবিনর্  ওয়া স  অর্যার্য থবষথয়র ক্ারথণ, হক্াথর্া 

ক্থিউথর্টের উপর ভাইরাথসর িভাব পথরিাথপর জর্য সবথিথয় থর্ভনরথযাগয হিটিক্  থলা িথি 

100,000 এর িথধয হক্থসর সংখযার ডাো - শিক্রা পশ্চজটেভ ফলাফল র্য়।  

• CDC-এর কাম্বে বরম্বপােন করা এিং িাম্বের দ্বারা সংকবলি হমাে মৃিয ে - 

74,900  

  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর ক্াথে থরথপােনকৃ্ি এই দেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সািথয়ক্ হডি 

সাটেনথফথক্থের িথিয  াসপািাল, র্াথস নং হ াি, িাপ্তবয়স্কথের হসবাসের্, বাথড়,  সথপস ও 

অর্যার্য স্থ্ার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থ্াথর্ িারা যাওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।  

 

িথিযক্ অঞ্চথলর িথি 100  াজার জর্সংখযার িথধয 7-থেথর্র হক্থসর গড় সংখযা থর্ম্নরূপ:  

অঞ্চল  
হসামিার, 24 অম্বটাির, 

2022  

মঙ্গলিার, 25 অম্বটাির, 

2022  

িুধ্িার, 26 অম্বটাির, 

2022  

Capital Region  16.20  15.91  15.62  

Central New 

York  16.99  16.23  16.51  

Finger Lakes  14.06  14.04  14.37  

Long Island  21.81  22.11  22.47  

Mid-Hudson  18.64  18.09  19.42  

Mohawk Valley  17.40  16.93  16.54  

New York City  20.00  20.54  20.84  

North Country  16.30  16.54  16.50  



 

 

Southern Tier  18.30  18.44  18.03  

Western New 

York  15.98  15.73  15.47  

হেে িোপী  18.92  19.06  19.38  

  

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

শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:  

অঞ্চল  

হসামিার, 24 

অম্বটাির, 2022  

মঙ্গলিার, 25 

অম্বটাির, 2022  

িুধ্িার, 26 

অম্বটাির, 2022  

Capital Region  8.01%  7.87%  7.60%  

Central New 

York  7.60%  7.27%  7.08%  

Finger Lakes  6.66%  6.59%  6.44%  

Long Island  6.05%  6.12%  6.09%  

Mid-Hudson  5.87%  5.06%  4.91%  

Mohawk 

Valley  8.43%  8.15%  7.78%  

New York City  4.82%  4.64%  4.51%  

North Country  8.02%  7.94%  7.96%  

Southern Tier  7.48%  7.28%  7.17%  

Western New 

York  10.09%  10.08%  9.92%  

হেে িোপী  5.82%  5.57%  5.41%  

  

** হফডাথরল থডপােনথিন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উিযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থিউথর্টেথি ভাইরাথসর 

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

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

িথিটে থর্উ ইয়ক্ন থসটের গি থির্ থেথর্ থরথপােন ক্রা ইথিবািক্ পরীোর ফলাফলগুথলর 7-

থেথর্র গড় শিাংশ থর্ম্নরূপ**:  

  

NYC এর 

িম্বরা  

হসামিার, 24 অম্বটাির, 

2022  

মঙ্গলিার, 25 অম্বটাির, 

2022  

িুধ্িার, 26 অম্বটাির, 

2022      

Bronx  5.24%  5.25%  5.61%      

Kings  3.76%  3.38%  3.12%      

New York  5.19%  5.36%  5.31%      

Queens  5.77%  5.86%  5.80%      

Richmond  5.38%  5.04%  5.08%      



 

 

  

** হফডাথরল থডপােনথিন্ট অফ হ লি অযান্ড থ উিযার্ সাথভনথসস (HHS) এর পরীোর থরথপাটেনং 

সংক্রান্ত র্ীথিিালার পথরবিনর্ এবং অর্যার্য ক্থয়ক্টে ক্ারথণ, হক্াথর্া ক্থিউথর্টেথি ভাইরাথসর 

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

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।  

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 5,106 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হিাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 6,148,940 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ        

Albany  74,484  67        

Allegany  10,295  4        

Broome  55,469  33        

Cattaraugus  18,462  12        

Cayuga  19,420  14        

Chautauqua  28,144  24        

Chemung  25,277  26        

Chenango  11,225  8        

Clinton  21,245  25        

Columbia  12,902  8        

Cortland  12,689  11        

Delaware  9,565  6        

Dutchess  78,621  73        

Erie  256,290  179        

Essex  7,226  8        

Franklin  11,565  14        

Fulton  15,736  14        

Genesee  15,849  9        

Greene  10,290  7        

Hamilton  1,028  -        

Herkimer  16,694  15        

Jefferson  25,182  26        

Lewis  7,025  5        

Livingston  13,722  21        

Madison  16,067  12        



 

 

Monroe  182,127  142        

Montgomery  14,324  9        

Nassau  506,048  422        

Niagara  56,947  42        

NYC  2,854,547  2,306        

Oneida  65,754  48        

Onondaga  136,479  100        

Ontario  24,631  22        

Orange  129,212  120        

Orleans  10,050  11        

Oswego  32,917  32        

Otsego  12,598  11        

Putnam  29,211  25        

Rensselaer  39,644  36        

Rockland  110,553  162        

Saratoga  58,278  45        

Schenectady  41,370  40        

Schoharie  6,228  7        

Schuyler  4,162  4        

Seneca  7,217  5        

St. Lawrence  25,299  13        

Steuben  24,039  19        

Suffolk  523,819  424        

Sullivan  22,764  22        

Tioga  13,330  19        

Tompkins  25,168  16        

Ulster  40,064  46        

Warren  17,724  14        

Washington  14,862  14        

Wayne  20,757  35        

Westchester  310,513  264        

Wyoming  9,596  6        

Yates  4,236  4        

  



 

 

থর্থির িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের িথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পশ্চজটেভ  ওয়া 

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

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

ক্থর:  

  

    

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বে িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বে ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের %  

হেসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারেগুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল র্া  

হেসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারে 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  178  105  59.0%  73  41.0%  

Central 

New York  99  58  58.6%  41  41.4%  

Finger 

Lakes  310  84  27.1%  226  72.9%  

Long 

Island  466  205  44.0%  261  56.0%  

Mid-

Hudson  294  105  35.7%  189  64.3%  

Mohawk 

Valley  63  32  50.8%  31  49.2%  

New York 

City  1,081  431  39.9%  650  60.1%  

North 

Country  76  40  52.6%  36  47.4%  

Southern 

Tier  99  41  41.4%  58  58.6%  

Western 

New York  156  70  44.9%  86  55.1%  

হেে 

িোপী  2,822  1,171  41.5%  1,651  58.5%  

  



 

 

ওথিক্রর্ ভযাথরথয়ন্ট বিনিাথর্ সংক্রিণরি ভাইরাথসর 95% এর িথিথর্থধত্ব ক্থর। ভযাথরথয়ন্ট 

িযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর এখাথর্ থভশ্চজে ক্রুর্: (COVID-19 হভথরথয়ন্ট 

হডো | থডপােনথিন্ট অফ হ লি (ny.gov)।  

  

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হিাে 27টে িৃিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হিাে 

িৃিুযর সংখযাথক্ 58,703 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ 

থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  2  

Broome  2  

Dutchess  1  

Erie  1  

Essex  1  

Fulton  1  

Kings  1  

Monroe  1  

Nassau  2  

Queens  7  

Richmond  1  

Saratoga  1  

Schenectady  1  

Schoharie  1  

Schuyler  1  

Suffolk  3  

সব নথিাে  27  

  

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

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

হফডাথরলভাথব হযাগযিািাপ্ত স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), গ্রািীণ 

স্বাস্থ্য হক্ন্দ্র, বা হযসব ফাথি নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্ায নক্রি পথরিালর্া ক্রথে, িাথের 

সাথি হযাগাথযাগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খুুঁথজ থর্থি থপিািািা ও 

অথভভাবক্রা vaccines.gov, ওথয়বসাইথে হযথি পাথরর্, িাথের শ্চজপ হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর 

হেক্সে ক্রথি পাথরর্ অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বথর হফার্ ক্রথি পাথরর্। থর্শ্চিি ক্রুর্ হয 

িোর্ক্ারী ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া িোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়থসর হগাষ্ঠীর 

জর্য অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথিাথেি র্য়।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kggG8bjfoGgHDwmW%2BtyNUojMzWtIZ0u9g8XXKlE8gNw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-variant-data&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cdc18886671b94b2b705808dab847a4f4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638024915109728415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kggG8bjfoGgHDwmW%2BtyNUojMzWtIZ0u9g8XXKlE8gNw%3D&reserved=0
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থবথশষভাথব এই বয়সী থশশুথের থপিািািা ও অথভভাবক্থের জর্য র্িুর্ িিয, বহুল শ্চজজ্ঞাথসি 

িশ্নাবথল ও উির, ও িিযসূথের জর্য আিাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷  
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