
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/15/2022  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে হেম্বের লড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াকল 

ইেকনিাসীম্বের  ালর্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্  

    

গভর্ নর বর্উ ইেকনিাসীম্বের COVID-19 এর বিরুম্বে সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

জর্ে সরঞ্জামগুম্বলার িেি ার অিো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, িুোর, 

পরীিা ও বিবকৎসা  

   

11 র্ম্বভের হিম্বক 14 র্ম্বভের পর্ নন্ত হেে িোপী 69 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।    

  

"পথরবারগুথলা েুটের থের্ উেযাপর্ ক্রার জর্য এক্ত্রেি  ওয়ার প্রস্তুথি হর্ওয়ার এই সমথয়, 

আথম থর্উ ইয়ক্নবাসীথের প্রথি থর্থজথেরথক্ ও িাথের ক্থমউথর্টেথি িাথের থপ্রয়জর্থেরথক্ 

থর্রাপে ও সুস্থ রাখার জর্য সিক্ন িাক্থি এবং লভয সব  াথিয়ার বযব ার ক্রথি সথর্ব নন্ধ 

অর্ুথরাধ জার্াত্রি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "টেক্ার হডাজগুথলা থর্থয়  ালর্াগাে িাক্া 

থর্ত্রিি ক্রুর্, এবং সমাথবশ বা ভ্রমণ ক্রার আথগ পরীো ক্রুর্৷ যথে আপর্ার পরীোর 

ফলাফল পত্রজটেভ আথস, িা থল থিথক্ৎসার সম্ভাবয অপশর্গুথলা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর 

সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

এই মাথসর শুরুথি, গভর্ নর হ াক্ল এক্টে র্িুর্ জর্সথিির্িামূলক্ প্রিারাথভযার্ িালু ক্থরথের্ 

হযখাথর্ থর্উ ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থয ক্থমশর্ার ড. মযাথর টে. বযাথসে থির্টে ভাইরাস - হরসথপথরেথর 

থসর্সাইথশয়াল ভাইরাস (RSV), ফ্ল ুএবং হক্াথভড-19 সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের সাথি সরাসথর 

ক্িা বলথের্ - হযগুথলা এখর্ অর্ুরূপ লেণস  হেথে েথড়থয় পড়থে এবং গুরুির অসুস্থিার 

ক্ারণ ঘোথর্ার সম্ভাবর্া রথয়থে। থর্উ ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থয থবভাগ (New York State 

Department of Health) ক্িত নক্ তিথরক্ত ি, থভথডওগুথলার মথধয রথয়থে থপিামািার উথেথশয 

বার্াথর্া এক্টে হোে থিপ এবং এক্টে েীঘ নির সংস্করণ এবং স্বাস্থযথসবা প্রোর্ক্ারীথের উথেথশয 

থবথশষভাথব বার্াথর্া এক্টে সংস্করণ।   

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-launches-public-awareness-campaign-protect-new-yorkers-against-respiratory&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=laBUs9fwB2LlZ2NYReO2ir27RfLvbVHytNsiINcshuU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qcYZax1RH0tNaBC9l9T1KLQvoJASYx65m%2BHmMsyFM8c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjJbMCyI-WJo&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0nQ%2BqqprPPA8LPP9nqPjMpBJtwRPolZljzXlPEapML8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7ESZh5u_jEU&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ayoDhpsFw8aSe6ULZB%2BApWPn5gMczz8aMxZS8JnCi5I%3D&reserved=0


 

 

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথের আরও মথর্ ক্থরথয় হের্ হয 5 বের এবং িার হবথশ বয়সী 

থশশুরা এখর্ বাইভযাথলন্ট বুোর শে থর্থি পারথব যা হক্াথভড-19 এর থবরুথে সুরো বতত্রে ক্রার 

জর্য সুপাথরশ ক্রা  য়।  

   

এোড়াও গভর্ নর থর্উ ইয়ক্নবাসীথের বাইভযাথলন্ট হক্াথভড-19 এর টেক্ার বুোর হডাজ গ্র থণরও 

উৎসা  হের্। বুোথরর জর্য এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ নারণ ক্রথি, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা িাথের 

স্থার্ীয় ফাথম নথস, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, বা স্বাস্থযথসবা প্রোর্ক্ারীর সাথি হযাগাথযাগ ক্রা উথিি; 

ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথলা খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইথে যার্; ত্রজপ হক্াড থলথখ 438829 

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

   

হসইসাথি, থর্উ ইয়ক্ন জথুড় ফ্লু-এর হমৌসুম েথড়থয় পড়ার সাথি সাথি গভর্ নর হ াক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীথেরথক্ িাথের বাথষ নক্ ফ্ল-ুএর টেক্া থর্থি উৎসাথ ি ক্রথের্। ফ্লু ভাইরাস ও 

হক্াথভড-19 সতটিক্ারী ভাইরাস উভয়ই েথড়থয় পড়থে, িাই সুস্থ িাক্ার জর্য এবং স্বাস্থযথসবা 

বযবস্থার ওপর অথিথরক্ত িাপ এড়াথি উভথয়র থবরুথে টেক্া হর্ওয়াই হসরা উপায়।   

   

হেথের স্বাস্থয থবভাগ বাথষ নক্ জর্থশো ক্যাথম্পইর্ অবযা ি হরথখথে, প্রাপ্ত বয়স্কথের থর্থজথের 

এবং 6 মাথসর হবথশ বয়সী থশশুথের ফ্ল ুএবং হক্াথভড-19 টেক্া হেওয়ার ক্িা স্মরণ ক্থরথয় 

হেওয়ার জর্য। ইংথরত্রজ এবং স্প্যাথর্শ উভয় ভাষায় থবজ্ঞাপর্ গি মাথস িালু  থয়থে।  

   

ফ্লু-এর টেক্া গ্র থণর থিথর্ক্গুথলা সম্পথক্ন িথিযর জর্য, স্থার্ীয় স্বাস্থয থবভাথগর সাথি 

হযাগাথযাগ ক্রুর্ অিবা থভত্রজে ক্রুর্ vaccines.gov/find-vaccines/।  

  

আজথক্র ডাো সংথেথপ থর্থি িুথল ধরা  থলা:     

  

• প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 16.02  

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 18.77  

• র্িগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 40,564  

• হমাে পজজটেভ - 3,131  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 6.99%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 5.93%**     

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 2,790 (+76)*  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 1,302*  

• ICU-হি হরাগী - 296 (+5)*  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 103 (+8)*  

• হমাে বডসিাজন - 362,018 (+1,073) *  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 69*  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 

59,138*   

  

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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ukkd%2FTPNHS9Lu3Nv%2F%2FUazxO75XVD9AjXTYKYuEo7FJ0%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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c78QQxLhy3B497Xv530J2T4W5bRqVeWwOcEvZLP2ur0%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FbbkhvrUAA%2B%2BrMucW6FcLre0lAWF3mNYIsEzTu4Ose4%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%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7EaVTA6l3xP6QV25sy9tT01vBBsiUJ4pKVUk9b8Rj18%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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yF2kfg6aS4hvW1wQhxOYRYQ8kce4bxlDIGRzLNtroco%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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yF2kfg6aS4hvW1wQhxOYRYQ8kce4bxlDIGRzLNtroco%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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Uvy4%2Fv0tquTZ5UcXQWjI7%2FsM0zkth5Ed%2F8MN1xBNq5E%3D&reserved=0


 

 

** 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 -- পত্রজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

হ লি ইথলক্ট্রথর্ক্ হরসপন্স ডাো থসথেম (Health Electronic Response Data System)  থলা 

NYS DOH-এর ডাো সংগ্রথ র এক্টে উৎস যা শুধু  াসপািাল, র্াথস নং হ াম ও প্রাপ্তবয়স্কথের 

পথরিয না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনক্ত ি তেথর্ক্ সুথর্ত্রিি মতিুযর ডাো সংগ্র  ক্থর।     

  

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: 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 বাধযবাধক্িা িুথল হর্ওয়ার থবষয়টে ক্ায নক্র ক্থরথে। 

এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন হেথের শিক্রা পত্রজটেভ ফলাফথলর হমটিক্স শুধু লযাথবর থরথপােন ক্রা 

PCR ফলাফলগুথলা বযব ার ক্থর থ থসব ক্রা  থব। ইথিবািক্ অযাথন্টথজর্ পরীো িাও থর্উ 

ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন ক্রা  থব এবং র্িুর্ তেথর্ক্ 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 হমটিক্  থলা প্রথি 100,000 এর মথধয 

হক্থসর সংখযার ডাো - শিক্রা পত্রজটেভ ফলাফল র্য়।   

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 75,473  

  

NYS DOH ও NYC দ্বারা CDC-এর ক্াথে থরথপােনক্ত ি এই তেথর্ক্ হক্াথভড-19 এর সামথয়ক্ হডি 

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

অর্যার্য স্থার্গুথল স  হযথক্াথর্া স্থাথর্ মারা যাওয়া বযত্রক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।   

    

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

  

অঞ্চল  

েবর্িার, 12 

র্ম্বভের, 2022  

রবিিার, 13 

র্ম্বভের, 2022  

হসামিার, 14 

র্ম্বভের, 2022  

Capital 

Region  11.75  11.11  10.67  

Central New 

York  9.69  9.12  8.77  

Finger Lakes  10.87  10.63  10.24  

Long Island  23.36  22.96  22.86  

Mid-Hudson  17.63  17.26  17.25  

Mohawk 

Valley  10.21  9.63  8.92  



 

 

New York 

City  24.43  24.09  24.03  

North 

Country  10.13  9.68  9.55  

Southern Tier  12.98  12.59  12.46  

Western New 

York  9.94  9.55  9.43  

হেে িোপী  19.29  18.90  18.77  

     

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

শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে**:     

     

অঞ্চল  

েবর্িার, 12 

র্ম্বভের, 2022  

রবিিার, 13 

র্ম্বভের, 2022  

হসামিার, 14 

র্ম্বভের, 2022  

Capital Region  5.77%  5.40%  5.32%  

Central New 

York  4.45%  4.20%  4.05%  

Finger Lakes  4.78%  4.67%  4.55%  

Long Island  5.85%  5.87%  5.88%  

Mid-Hudson  6.11%  5.93%  6.05%  

Mohawk Valley  4.74%  4.56%  4.27%  

New York City  6.32%  6.34%  6.37%  

North Country  4.91%  4.65%  4.74%  

Southern Tier  5.83%  5.71%  5.70%  

Western New 

York  6.13%  5.92%  5.81%  

হেে িোপী  5.98%  5.92%  5.93%  

     

** 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 -- 

পত্রজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

   

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

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থি হেওয়া  থয়থে **:     

     

NYC এর 

িম্বরা  

েবর্িার, 12 র্ম্বভের, 

2022  

রবিিার, 13 র্ম্বভের, 

2022  

হসামিার, 14 র্ম্বভের, 

2022  



 

 

Bronx  6.73%  6.68%  6.75%  

Kings  6.28%  6.26%  6.24%  

New York  5.72%  5.74%  5.86%  

Queens  6.84%  6.92%  6.91%  

Richmond  5.36%  5.43%  5.68%  

     

** 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 -- 

পত্রজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

  

গিক্াল, , থর্উ ইয়ক্ন হেথে 3,131  জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পত্রজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, যা হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 6,221,164 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ এক্টে হভৌগথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:  

  

কাউবি  

হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  75,250  16  

Allegany  10,375  -  

Broome  56,072  25  

Cattaraugus  18,604  5  

Cayuga  19,576  7  

Chautauqua  28,340  6  

Chemung  25,621  8  

Chenango  11,347  4  

Clinton  21,432  8  

Columbia  13,048  7  

Cortland  12,812  7  

Delaware  9,656  2  

Dutchess  79,544  30  

Erie  258,534  65  

Essex  7,302  2  

Franklin  11,646  3  

Fulton  15,901  5  

Genesee  15,993  1  

Greene  10,380  -  

Hamilton  1,046  -  

Herkimer  16,820  -  



 

 

Jefferson  25,560  17  

Lewis  7,058  1  

Livingston  13,836  1  

Madison  16,203  6  

Monroe  183,747  38  

Montgomery  14,447  6  

Nassau  512,566  313  

Niagara  57,445  25  

NYC  2,892,137  1,748  

Oneida  66,283  17  

Onondaga  137,418  20  

Ontario  24,906  12  

Orange  130,636  63  

Orleans  10,120  4  

Oswego  33,168  6  

Otsego  12,696  4  

Putnam  29,522  16  

Rensselaer  40,024  9  

Rockland  111,647  67  

Saratoga  58,855  13  

Schenectady  41,774  10  

Schoharie  6,295  -  

Schuyler  4,202  2  

Seneca  7,302  2  

St. Lawrence  25,476  2  

Steuben  24,296  13  

Suffolk  529,851  245  

Sullivan  23,114  55  

Tioga  13,464  5  

Tompkins  25,408  10  

Ulster  40,585  13  

Warren  17,934  7  

Washington  15,010  5  

Wayne  20,958  5  

Westchester  313,998  168  

Wyoming  9,653  1  

Yates  4,271  1  

  



 

 

   

থর্থির িিয  াসপািাথল ভথিন হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পত্রজটেভ  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 প্রক্াশ 

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন 

হকাবভড-19 

হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ 

ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ 

ভবিন 

হরাগীর 

েিাংে  

হর্সি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল র্া  

হর্সি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল র্া 

িাম্বের েিাংে  

Capital 

Region  
130  81  62.30%  49  37.70%  

Central 

New 

York  

76  32  42.10%  44  57.90%  

Finger 

Lakes  
308  90  29.20%  218  70.80%  

Long 

Island  
487  247  50.70%  240  49.30%  

Mid-

Hudson  
278  117  42.10%  161  57.90%  

Mohawk 

Valley  
29  12  41.40%  17  58.60%  

New 

York City  
1,184  502  42.40%  682  57.60%  

North 

Country  
58  32  55.20%  26  44.80%  

Southern 

Tier  
101  26  25.70%  75  74.30%  

Western 

New 

York  

139  58  41.70%  81  58.30%  

হেে 

িোপী  
2,790  1,197  42.90%  1,593  57.10%  



 

 

  

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

িযাথক্ং সম্পথক্ন আথরা িথিযর জর্য অর্ুগ্র  ক্থর এখাথর্ থভত্রজে ক্রুর্: হক্াথভড-19 ভযাথরথয়ন্ট 

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

  

শুক্রবার, 11 র্থভম্বর হিথক্ হসামবার, 14 র্থভম্বর পয নন্ত, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হমাে 

69টে মতিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, যা হমাে মতিুযর সংখযাথক্ 59,138 জথর্ উন্নীি ক্থরথে৷ 

বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, থর্থি হভৌগথলক্ থভথিথি হভথে হেখাথর্া  থয়থে:  

   

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে                   

Albany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Cayuga  1  

Chautauqua  1  

Chemung  1  

Chenango  3  

Cortland  1  

Erie  2  

Greene  1  

Jefferson  1  

Kings  12  

Monroe  4  

Montgomery  1  

Nassau  3  

New York  4  

Orange  2  

Oswego  1  

Putnam  1  

Queens  13  

Rensselaer  1  

Richmond  1  

Rockland  2  

Suffolk  6  

Wayne  1  

Westchester  3  

সব নথমাে  69  

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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u6m6IJLpmpYq3VrsvBVqzm9sKrgmpJXoS0gSqbX1ILw%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%7Cb705c04e8ff74abddbd108dac73aadbe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638041352146725044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=u6m6IJLpmpYq3VrsvBVqzm9sKrgmpJXoS0gSqbX1ILw%3D&reserved=0


 

 

  

গুরুত্বপূণ ন টেক্া: উইক্এথন্ডর ক্ারথণ স্বাস্থযথসবা হক্ন্দ্রগুথল হিথক্ HERDS-এর ডাো সংগ্র  স্থথগি 

থেল যা 11/14/2022 িাথরথখ পুর্রায় শুরু  থয়থে৷ হযখাথর্ উথেখ ক্রা  থয়থে, হমাে সংখযার 

মথধয 11/11/2022-11/14/2022 পয নন্ত িার থেথর্র ক্রমবধ 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 ত্রজপ হক্াড থলথখ 438829 র্ম্বথর 

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

হপ্রাভাইডার ফাইজার-বাথয়াএর্থেক্ হক্াথভড-19 টেক্া প্রোর্ ক্থর, হযথ িু এই বয়স েথলর জর্য 

অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।     

  

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

প্রশ্নাবথল ও উির, ও িিযসূথের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷     

  

###  
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