
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/30/2022  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 সরুবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

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

পরীিা ও বিবকৎসা  

  

29 র্ম্বভের িাবরম্বখ হেে িোপী 18 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 এবং শরৎক্াথল এবং শীিক্াথল হে শ্বাসপ্রশ্বাস 

সংক্রান্ত ভাইরাসজথর্ি সংক্রমণগুথলা আরও হবথশ হেখা োথব হসগুথলার েথড়থয় পড়ার থবরুথে 

প্রথিথরাধ গথড় হিালার পথরক্ল্পর্া ক্থরর্।   

  

"র্থভম্বর েিই ঘথর্থয় আসথে, থর্উ ইয়ক্নবাসীথের থর্থজথেরথক্, িাথের থপ্রয়জর্থেরথক্ এবং 

িাথের ক্থমউথর্টেথক্ থর্রাপে ও সুস্থ রাখার জর্য সিক্ন িাক্থি এবং লভয সব  াথিয়ার বযব ার 

ক্রা চাথলথয় হেথি  থব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "টেক্ার হডাজগুথলা থর্থয়  ালর্াগাে িাক্া 

থর্শ্চিি ক্রুর্, এবং সমাথবশ বা ভ্রমণ ক্রার আথগ পরীো ক্রুর্৷ েথে আপর্ার পরীোর 

ফলাফল পশ্চজটেভ আথস, িা থল থচথক্ৎসার সম্ভাবয অপশর্গুথলা সম্পথক্ন আপর্ার ডাক্তাথরর 

সাথি ক্িা বলুর্।"  

  

গভর্ নর হ াক্ল থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ সাধারণ প্রথিথরাধমূলক্ বযবস্থা গ্র থণর জর্য সথর্ব নন্ধভাথব 

অর্ুথরাধ জার্াথের্ - হেমর্ টেক্া সম্পথক্ন  ালর্াগাে িাক্া এবং সটিক্ স্বাস্থযথবথধ অর্ুশীলর্ 

ক্রা - হরসথপথরেথর থসর্সাইথশয়াল ভাইরাস (Respiratory Syncytial Virus, RSV), ফ্লু এবং 

হক্াথভড-19 হিথক্ সুরথেি িাক্থি এবং স্থার্ীয়  াসপািালগুথলথি হরাগীর হবাঝা ক্মাথি। 

ইর্ফ্লুথয়ঞ্জা দ্রুি েথড়থয় পড়থে, হেেবযাপী লযাবথরেথরথি থর্শ্চিি ক্রা হক্স সংখযা এবং 

 াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগী সংখযা সম্প্রথি অথর্ক্ হবথড়থে।  

  

গভর্ নর হ াক্ল আথগ এক্টে র্িুর্ জর্সথচির্িামূলক্ প্রচারাথভোর্ চাল ুক্থরথের্ হেখাথর্ থর্উ 

ইয়ক্ন হেথের স্বাস্থয ক্থমশর্ার ড. মযাথর টে. বযাথসে থির্টে ভাইরাস - RSV, ফ্লু এবং হক্াথভড-19 

সম্পথক্ন থর্উ ইয়ক্নবাসীথের সাথি সরাসথর ক্িা বলথের্ - হেগুথলা এখর্ অর্ুরূপ লেণস  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xx23mGohqY6%2BCHHXyWT6rDwuNioSTktjQuCX7JaDML4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-urges-new-yorkers-take-steps-reduce-risk-respiratory-illnesses-holiday-season&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Xx23mGohqY6%2BCHHXyWT6rDwuNioSTktjQuCX7JaDML4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyshc.health.ny.gov%2Fweb%2Fnyapd%2Fnew-york-state-flu-tracker&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TtahwrRxFmYxF4CG32dfLM71Lb41LRe%2BlyCDieRoV8E%3D&reserved=0
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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2kNHcpvKhIhX4Fqhzu5jHKq2PvTS6GAjqSx1I8U0io%3D&reserved=0


 

 

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।  

  

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

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

জর্য সুপাথরশ ক্রা  য়।  

  

গভর্ নর থর্উ ইয়ক্নবাসীথেরথক্ িাথের বাইভাথলন্ট COVID-19 টেক্ার বুোর হর্ওয়ার জথর্যও 

আহ্বার্ জার্ার্। বুোথরর জর্য এক্টে অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্ধ নারণ ক্রথি, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা িাথের 

স্থার্ীয় ফাথম নথস, ক্াউথন্ট স্বাস্থয থবভাগ, বা স্বাস্থযথসবা প্রোর্ক্ারীর সাথি হোগাথোগ ক্রা উথচি; 

ক্াোক্াথে অবস্থার্গুথলা খুুঁজথি vaccines.gov ওথয়বসাইে থভশ্চজে ক্রুর্; শ্চজপ 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 এবং 

হক্াথভড-19 ভাইরাস বিনমাথর্ এক্ই সাথি েড়াথে, িাই সুস্থ িাক্ার হসরা উপায়  ল টেক্া 

হর্ওয়া োর ফথল স্বাস্থযথসবা বযবস্থার উপর চাপ ক্মথব।  

  

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

এবং 6 মাথসর হবথশ বয়সী থশশুথের ফ্লু এবং হক্াথভড-19 টেক্া হেওয়ার ক্িা স্মরণ ক্রথয় 

হেওয়ার জর্য। ইংথরশ্চজ এবং স্প্যাথর্শ উভয় ভাষায় থবজ্ঞাপর্ গি মাথস চাল ু থয়থে।  

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

হোগাথোগ ক্রুর্ অিবা থভশ্চজে ক্রুর্ vaccines.gov/find-vaccines/।  

  

আজথক্র িিয সংথেথপ থর্থচ িুথল ধরা  থলা:  

  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 36.38  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 20.86  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 81,461  

• হমাে পজজটেভ - 7,110  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 7.86%**    

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 7.37%**     

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 3,293 (+110)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 596  

• ICU-হি হরাগী - 288 (-17)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 115 (-5)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 367,228 (+447)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 18  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG8BbiVdQ2As&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6X5L4p3xGGygwU1LAbVkS907bknCpcHkfIQsT3dWy6g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjJbMCyI-WJo%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=suIYnkya5zdOngSj7fOgKegfC9nyZRsgjfwXBgClvbA%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GHtDvaK5aM3zXYliDkHr%2BgCFeTiIlbApeQF1PHjmBho%3D&reserved=0
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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xf1wJNpZGV8sxMcYNYNbGWZhuOMTdDuEuX8xHA1GDx4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vIVuEhLhaS4hye6gbSZBWjjad6tFzMJtAy6OOXLvs20%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9pMVDrDVlVeS6QJEQhN9aY2K6tOnHFLqo4%2BdFJrs0as%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cA4x0xoVNmjIu2Zq32U0wkhwY0qtPVKloqf1VxmiGXY%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g9b5cq2BSXK7hJvTmb3BAK4pWvJyS9HbZEUwIYbmzPg%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g9b5cq2BSXK7hJvTmb3BAK4pWvJyS9HbZEUwIYbmzPg%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%7Cb2ce549a77e74d2cdb5f08dad314c5b4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054383424595022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oOaD0iW2aOdiwSqd13jgc4KPbMwjiNifdBjWEs%2FiJoQ%3D&reserved=0


 

 

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 59,465  

  

** 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 সবথচথয় থর্ভনরথোগয 

পেথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

  

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

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

পথরচে না হক্ন্দ্রগুথলা হিথক্ থরথপােনক্ত ি তেথর্ক্ সুথর্শ্চিি 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 ক্াে নক্র ক্থরথে। 

এর ফথল, থর্উ ইয়ক্ন হেথের শিক্রা পশ্চজটেভ ফলাফথলর হমটিক্স শুধ ুলযাথবর থরথপােন ক্রা 

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

থর্উ ইয়ক্ন হেেথক্ থরথপােন ক্রা  থব এবং প্রথিথেথর্র র্িুর্ হক্সগুথল ও প্রথি 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 

ক্থমউথর্টের উপর ভাইরাথসর প্রভাব পথরমাথপর জর্য সবথচথয় থর্ভনরথোগয হমটিক্  থলা প্রথি 

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

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 75,856  

  

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  হেথক্াথর্া স্থাথর্ মারা োওয়া বযশ্চক্তরা অন্তভুনক্ত আথের্।   

  

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

অঞ্চল  

রবিিার, 27 

র্ম্বভের, 2022  

হসামিার, 28 

র্ম্বভের, 2022  

মঙ্গলিার, 29 

র্ম্বভের, 2022  

Capital 

Region  8.53  8.82  9.57  



 

 

Central New 

York  6.39  6.58  7.24  

Finger Lakes  7.72  8.22  8.15  

Long Island  23.47  23.93  29.27  

Mid-Hudson  17.93  19.19  21.27  

Mohawk 

Valley  7.01  7.39  7.65  

New York City  22.89  23.60  26.69  

North 

Country  6.48  7.33  7.67  

Southern Tier  11.04  11.49  11.85  

Western New 

York  6.70  7.13  7.80  

হেে িোপী  17.72  18.37  20.86  

  

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

শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে**:   

      

অঞ্চল  

রবিিার, 27 

র্ম্বভের, 2022  

হসামিার, 28 

র্ম্বভের, 2022  

মঙ্গলিার, 29 

র্ম্বভের, 2022  

Capital 

Region  5.24%  5.23%  5.38%  



 

 

Central New 

York  3.47%  3.56%  3.62%  

Finger Lakes  4.01%  4.22%  4.25%  

Long Island  7.64%  7.84%  8.27%  

Mid-Hudson  7.17%  7.58%  7.92%  

Mohawk 

Valley  4.28%  4.33%  4.28%  

New York City  7.75%  7.87%  8.09%  

North 

Country  4.32%  4.55%  4.50%  

Southern Tier  5.54%  5.99%  5.21%  

Western New 

York  6.14%  6.19%  6.44%  

হেে িোপী  6.99%  7.17%  7.37%  

  

** 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 সবথচথয় থর্ভনরথোগয পেথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

  

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

ফলাফথলর গড় শিক্রা  ার থর্থচ হেওয়া  থয়থে **:      

    



 

 

NYC এর 

িম্বরা  

রবিিার, 27 

র্ম্বভের, 2022  

হসামিার, 28 

র্ম্বভের, 2022  

মঙ্গলিার, 29 

র্ম্বভের, 2022  

Bronx  7.60%  7.70%  7.75%  

Kings  7.52%  7.61%  7.91%  

New York  7.34%  7.50%  7.57%  

Queens  8.64%  8.70%  9.05%  

Richmond  6.81%  7.17%  7.24%  

  

** 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 সবথচথয় থর্ভনরথোগয পেথি  থলা প্রথি 100,000 এ হক্স সংখযার ডাো -- 

পশ্চজটেথভর শিক্রা  ার র্য়।     

  

গিক্াল, থর্উ ইয়ক্ন হেথে 7,110 জর্ থর্উ ইয়ক্নবাসী হক্াথভড-19 পরীোয় পশ্চজটেভ ফলাফল 

হপথয়থের্, ো হমাে আক্রাথন্তর সংখযাথক্ 6,279,242 জথর্ উন্নীি ক্থরথে। এক্টে হভৌথগাথলক্ 

থবথেষণ থর্ম্নরূপ:   

    

কাউবি  

হমাে 

পজজটেভ  

র্িযর্ 

পজজটেভ  

Albany  75,660  52  

Allegany  10,428  3  

Broome  56,384  24  

Cattaraugus  18,677  7  



 

 

Cayuga  19,678  6  

Chautauqua  28,440  13  

Chemung  25,838  14  

Chenango  11,432  5  

Clinton  21,557  10  

Columbia  13,139  5  

Cortland  12,854  5  

Delaware  9,710  4  

Dutchess  80,240  90  

Erie  259,618  149  

Essex  7,350  3  

Franklin  11,691  5  

Fulton  15,982  13  

Genesee  16,066  3  

Greene  10,443  10  

Hamilton  1,055  -  



 

 

Herkimer  16,884  6  

Jefferson  25,720  19  

Lewis  7,087  4  

Livingston  13,906  6  

Madison  16,263  7  

Monroe  184,779  77  

Montgomery  14,514  5  

Nassau  518,469  857  

Niagara  57,682  17  

NYC  2,924,334  3,828  

Oneida  66,576  17  

Onondaga  137,961  57  

Ontario  25,053  12  

Orange  131,677  106  

Orleans  10,173  6  

Oswego  33,296  14  



 

 

Otsego  12,760  11  

Putnam  29,853  39  

Rensselaer  40,239  19  

Rockland  112,701  123  

Saratoga  59,149  17  

Schenectady  41,980  20  

Schoharie  6,328  3  

Schuyler  4,223  2  

Seneca  7,353  3  

St. Lawrence  25,544  3  

Steuben  24,491  20  

Suffolk  535,248  854  

Sullivan  23,315  23  

Tioga  13,566  13  

Tompkins  25,569  20  

Ulster  40,893  27  



 

 

Warren  18,074  14  

Washington  15,107  20  

Wayne  21,075  10  

Westchester  317,167  405  

Wyoming  9,698  2  

Yates  4,293  3  

  

থর্থচর িিয  াসপািাথল ভথিন  ওয়া হরাগীথের মথধয হক্াথভড-19 এর পরীোয় পশ্চজটেভ  ওয়া 

হরাগীথের ক্িজর্ হক্াথভড-19/হক্াথভড-19 সংক্রান্ত জটেলিার ক্ারথণ  াসপািাথল ভথিন 

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

ক্থর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািা

হল ভবিন 

হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বড

র কারম্বর্ 

িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিা

র কারম্বর্ 

ভবিন  

হকাবভম্বড

র কারম্বর্ 

িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিা

র কারম্বর্ 

ভবিন 

 ওো 

হরাগীম্বের 

%  

হযসি 

হরাগীর 

ভবিনর 

সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলা

র একটে 

ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল 

র্া  

হযসি 

হরাগীর 

ভবিনর 

সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলা

র একটে 

ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর 

উম্বেখ বেল 

র্া িাম্বের 

%  

Capital 

Region  
113  73  64.60%  40  35.40%  



 

 

Central 

New 

York  

62  30  48.40%  32  51.60%  

Finger 

Lakes  
283  71  25.10%  212  74.90%  

Long 

Island  
649  313  48.20%  336  51.80%  

Mid-

Hudson  
347  146  42.10%  201  57.90%  

Mohaw

k Valley  
30  18  60.00%  12  40.00%  

New 

York 

City  

1,549  656  42.30%  893  57.70%  

North 

Country  
41  22  53.70%  19  46.30%  

Souther

n Tier  
75  26  34.70%  49  65.30%  

Wester

n New 

York  

144  52  36.10%  92  63.90%  

হেে 

িোপী  
3,293  1,407  42.70%  1,886  57.30%  

  



 

 

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

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

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

   

গিক্াল, হক্াথভড-19 এর ক্ারথণ র্িুর্ হমাে 18 জথর্র মতিুয সম্পথক্ন থরথপােন ক্রা  থয়থে, োর 

ফথল হমাে মতিুযর সংখযা 59,465 জথর্ ো ুঁথড়থয়থে। বসবাথসর ক্াউথন্ট অর্ুসাথর, হভৌগথলক্ 

থভথিথি থবশে িিয থর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  1  

Dutchess  1  

Kings  3  

Monroe  1  

Nassau  2  

New York  1  

Orleans  1  

Queens  3  

Richmond  2  

Saratoga  1  

Suffolk  2  

সব নথমাে  18  

  

হেসব থর্উ ইয়ক্নবাসী 5-11 বের বয়সী থশশুথের জর্য টেক্ার অযাপথয়ন্টথমন্ট থর্থি চার্ 

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

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

স্বাস্থয হক্ন্দ্র, বা হেসব ফাথম নথস এই বয়সেথলর জর্য টেক্াোর্ ক্াে নক্রম পথরচালর্া ক্রথে, িাথের 

সাথি হোগাথোগ ক্রথি উৎসাথ ি ক্রা  থে। ক্াোক্াথে হক্ন্দ্রগুথলা খুুঁথজ থর্থি থপিামািা ও 

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

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

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

অর্য হক্াথভড-19 টেক্া এখথর্া অর্ুথমাথেি র্য়।     

  

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

প্রশ্নাবথল ও উির, ও িিযসূথের জর্য আমাথের ওথয়বসাইে হেখুর্৷  

  

###  
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