
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/23/2022  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  

  

22 বডম্বসেম্বর হেে িোপী 32 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা  ম্বেম্বে  

  

  

ক োভিড-19 এর ভিরুদ্ধে লড়োইদ্ধে কেদ্ধের অগ্রগভি সম্পদ্ধ ে গির্ ের  যোভি ক ো ল আজ ভর্উ 

ইে েিোসীদ্ধ  আপদ্ধডে ভিদ্ধেদ্ধের্ এিং শীদ্ধির কেৌসুদ্ধে আদ্ধরো কিভশ  দ্ধর কিখো কিওেো 

িোইরোসজভর্ি সংক্রেদ্ধের ভিস্তোর কিদ্ধ  সুরভিি িো োর জর্য িোরো গ্র ে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ এের্ 

প্রোিভে  পিদ্ধিপগুদ্ধলো িে ের্ো  দ্ধরদ্ধের্৷  

  

"এই েুটের কেৌসুে উিযোপদ্ধর্র জর্য ভর্উ ইে েিোসীরো এ ত্রিি  ওেোর এই সেদ্ধে, ভর্দ্ধজদ্ধিরদ্ধ , 

িোদ্ধির ভপ্রেজর্দ্ধিরদ্ধ , এিং িোদ্ধির  ভেউভর্টেদ্ধ  ভর্রোপি ও সুস্থ রোখোর জর্য সি ে িো দ্ধি 

এিং লিয সি সি েিোর ভর্দ্ধি আভে সিোইদ্ধ  সভর্ি েন্ধ অর্ুদ্ধরোধ জোর্োত্রি," িম্বলর্ গভর্ নর 

হ াকল। "টে োর কডোজগুদ্ধলো ভর্দ্ধে  োলর্োগোি িো ুর্, এিং সেোদ্ধিশ িো ভ্রেে  রোর আদ্ধগ 

পরীিো  রুর্৷ যভি আপর্োর পরীিোর ফলোফল পত্রজটেি আদ্ধস, িো দ্ধল ভিভ ৎসোর সম্ভোিয 

অপশর্গুদ্ধলো সম্পদ্ধ ে আপর্োর ডোক্তোদ্ধরর সোদ্ধি  িো িলুর্।"  

  

গির্ ের ক ো ল ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  সোধোরে প্রভিদ্ধরোধেূল  িযিস্থো গ্র দ্ধের জর্য সভর্ি েন্ধিোদ্ধি 

অর্ুদ্ধরোধ জোর্োদ্ধির্ কযের্ টে ো ভর্দ্ধে  োলর্োগোি িো ো এিং সটি  স্বোস্থযভিভধ অর্ুশীলর্  রো - 

করসভপদ্ধরেভর ভসর্সোইভশেোল িোইরোস (Respiratory Syncytial Virus, RSV), ফ্লু এিং ক োভিড-

19 কিদ্ধ  সুরভিি িো দ্ধি এিং স্থোর্ীে  োসপোিোলগুভলদ্ধি করোগীর কিোঝো  েোদ্ধি। গির্ ের 

সম্প্রভি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধির কেদ্ধের শীি োলীর্ স্বোস্থয প্রস্তুভির প্রদ্ধিষ্টো সম্পদ্ধ ে আপদ্ধডে 

 দ্ধরদ্ধের্।    

   

এই েোদ্ধসর শুরুদ্ধি, যুক্তরোদ্ধের খোিয ও ঔষধ প্রশোসর্ (U.S. Food and Drug Administration) 

এিং করোগ ভর্েন্ত্রে ও প্রভিদ্ধরোধ ক ন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 

েে েোস িো িোর কিভশ িেসী ভশশুদ্ধির জর্য ক োভিড-19 এর ভিরুদ্ধে সুরিো িোড়োদ্ধর্োর জর্য 

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237372116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZYOEYZ0UDDU3ebOR80m5ZCbhtwEHY5DTdEn3kH1zlA%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237372116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZYOEYZ0UDDU3ebOR80m5ZCbhtwEHY5DTdEn3kH1zlA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BPWXSCk5UeuYYJIWXNk1OHnGs2R%2BWUt%2F%2B7MsAhKyXRg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fvideo-audio-photos-rush-transcript-governor-hochul-updates-new-yorkers-winter-health&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BPWXSCk5UeuYYJIWXNk1OHnGs2R%2BWUt%2F%2B7MsAhKyXRg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2Fnews-events%2Fpress-announcements%2Fcoronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-updated-bivalent-covid-19-vaccines-children-down-6-months%23%3A~%3Atext%3DWith%2520today%27s%2520authorization%252C%2520the%2520Moderna%2Cmonovalent%2520Moderna%2520COVID-19%2520Vaccine.&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RpnPT603tj7h6M3tRq%2BexkwccMmI3%2BkaAdlYkS9%2B85k%3D&reserved=0


 

 

িোইিযোদ্ধলন্ট িুেোর শে পোওেোর পিও উনু্মক্ত  দ্ধরদ্ধে। আদ্ধগ, এসি শে শুধু 5 িের িো িোর কিভশ 

িেদ্ধসর ভশশুদ্ধির জর্য উপলিয ভেল।   

   

কেে জদু্ধড় ফ্ল-ুএর ঘের্ো কিভশ িো োে, ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোগ (New York State 

Department of Health) সম্প্রভি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  ফ্লু শে কর্ওেো স  প্রভিদ্ধরোধেূল  

িযিস্থো কর্ওেোর  িো েদ্ধর্  ভরদ্ধে ভিদ্ধেদ্ধে। এ টে সোম্প্রভি  ভরদ্ধপোদ্ধেেদ্ধিখো কগদ্ধে কয ভর্উ ইে ে 

জদু্ধড় লযোদ্ধি-ভর্ত্রিি  রো ক সগুদ্ধলো 10 ভডদ্ধসম্বর কশষ  ওেো সপ্তোদ্ধ  19 শিোংশ কিদ্ধড়দ্ধে এিং 

ফ্লু সংক্রোন্ত  োরদ্ধে  োসপোিোদ্ধল িভিের পভরেোে েে শিোংশ িৃত্রে কপদ্ধেদ্ধে।  

ফ্লু-এর েদ্ধিো উপসগ েযুক্ত করোগীদ্ধির জরুভর ভিিোদ্ধগ যোওেোর পভরেোেও কিভশ িোদ্ধ । 

ভডপোেেদ্ধেদ্ধন্টর সোম্প্রভি  ইর্ফ্লুদ্ধেঞ্জো সোদ্ধিেলযোন্স ভরদ্ধপোেেও এ ই সপ্তোদ্ধ  কেদ্ধে িীঘ েদ্ধেেোিী 

এিং অযোভ উে ক েোর ফযোভসভলটেগুদ্ধলোদ্ধি লযোদ্ধি ভর্ত্রিি  রো 79টে ক স খুুঁদ্ধজ কপদ্ধেদ্ধে।   

এেোড়োও গির্ ের ক ো ল এর আদ্ধগ এ টেজর্সদ্ধিির্িোেূল  প্রিোরোভিযোর্ িোলু  দ্ধরদ্ধের্ 

কযখোদ্ধর্ ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স্বোস্থয  ভেশর্োর ড. েযোভর টে. িযোদ্ধসে ভির্টে িোইরোস সম্পদ্ধ ে ভর্উ 

ইে েিোসীদ্ধির সোদ্ধি সরোসভর  িো িলদ্ধের্ - কযগুদ্ধলো এখর্ অর্ুরূপ লিেস  কেদ্ধে েভড়দ্ধে 

পড়দ্ধে এিং গুরুির অসুস্থিোর  োরে ঘেোদ্ধর্োর সম্ভোির্ো রদ্ধেদ্ধে। ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর 

এর তিভর  রো এসি ভিভডওদ্ধি এ টে কেোে ভিপ এিং এ টে িীঘ ে সংস্করে রদ্ধেদ্ধে যো 

ভপিোেোিোদ্ধির উদ্ধেদ্ধশয তিভর  রো  দ্ধেদ্ধে; এিং এ টে সংস্করে ভিদ্ধশষিোদ্ধি স্বোস্থযদ্ধসিো 

প্রিোর্ োরীদ্ধির উদ্ধেদ্ধশয তিভর  রো  দ্ধেদ্ধে।   

   

গির্ ের ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  িোদ্ধির িোইিোদ্ধলন্ট ক োভিড-19 টে োর িুেোর কর্ওেোর জদ্ধর্যও 

আহ্বোর্ জোর্োর্। এ টে িুেোদ্ধরর জর্য অযোপদ্ধেন্টদ্ধেদ্ধন্টর সেেসূভি ভর্ধ েোরে  রদ্ধি, ভর্উ 

ইে েিোসীদ্ধির িোদ্ধির স্থোর্ীে ফোদ্ধে েভস,  োউভন্টর স্বোস্থয ভিিোগ িো স্বোস্থযদ্ধসিো প্রিোর্ োরীর সোদ্ধি 

কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি  দ্ধি;  োেো োভে অিস্থোর্গুভল খুুঁদ্ধজ কপদ্ধি vaccines.gov এ কযদ্ধি  দ্ধি; 

438829 র্ম্বদ্ধর িোদ্ধির ত্রজপ ক োড কেক্সে  রদ্ধি  দ্ধি, অিিো 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর  ল 

 রদ্ধি  দ্ধি।   

   

কসইসোদ্ধি, ভর্উ ইে ে কেে জদু্ধড় ফ্ল-ুএর কেৌসুে েভড়দ্ধে পড়োর সোদ্ধি সোদ্ধি গির্ ের ক ো ল ভর্উ 

ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  িোদ্ধির িোভষ ে  ফ্ল-ুএর টে ো ভর্দ্ধি উৎসোভ ি  রদ্ধের্। ফ্লু িোইরোস ও 

ক োভিড-19 সৃটষ্ট োরী িোইরোস উিেই েভড়দ্ধে পড়দ্ধে, িোই সুস্থ িো োর জর্য এিং স্বোস্থযদ্ধসিো 

িযিস্থোর ওপর অভিভরক্ত িোপ এড়োদ্ধি উিদ্ধের ভিরুদ্ধে টে ো কর্ওেোই কসরো উপোে।   

   

প্রোপ্তিেস্কদ্ধির ভর্দ্ধজদ্ধির এিং 6 েোদ্ধসর কিভশ িেসী ভশশুদ্ধির ফ্লু এিং ক োভিড-19 টে ো কিওেোর  িো 

স্মরে  ভরদ্ধে কিওেোর জর্য কেদ্ধের স্বোস্থয ভিিোগ িোভষ ে  জর্ভশিো  যোদ্ধম্পইর্ অিযো ি করদ্ধখদ্ধে। 

ইংদ্ধরত্রজ এিং স্প্যোভর্শ উিে িোষোে ভিজ্ঞোপর্ গি েোদ্ধস িোল ু দ্ধেদ্ধে।   

   

ফ্লু-এর টে ো গ্র দ্ধের ভিভর্ গুদ্ধলো সম্পদ্ধ ে িদ্ধিযর জর্য,স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর সোদ্ধি 

কযোগোদ্ধযোগ  রুর্অিিো vaccines.gov/find-vaccines/ কিখুর্।  

  

আজদ্ধ র ডোেো সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধি িুদ্ধল ধরো  দ্ধলো:   

  

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iPGQf57tyaogfFdlJjXJ38RCqR1ufqWhU%2F3wsPxHQXE%3D&reserved=0
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• প্রবি 100  াজাম্বর হকস সংখো - 34.15  

• প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো- 28.67  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে-69,818  

• হমাে পজজটেভ-6,674  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার- 9.04%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার-7.86%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী-3,719 (-59)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী-609  

• ICU-হি িাকা হরাগী-366 (-8)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্ স  হরাগী-164 (+5)  

• হমাে বডসিাজন-378,076 (+620)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে-32  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে-60,150  

  

** কফডোদ্ধরল ভডপোেেদ্ধেন্ট অফ ক লি অযোন্ড ভ উেযোর্ সোভিেদ্ধসস এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং 

সংক্রোন্ত র্ীভিেোলোর পভরিিের্ এিং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো  ভেউভর্টেদ্ধি িোইরোদ্ধসর 

প্রিোি পভরেোদ্ধপর সিদ্ধিদ্ধে ভর্িেরদ্ধযোগয পেভি  দ্ধলো প্রভি 100,000 এ ক স সংখযোর ডোেো -- 

পত্রজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।   

  

ক লি ক েোর ইদ্ধল ট্রভর্  করসপন্স কডেো ভসদ্ধেে (Health Electronic Response Data 

System, HERDS) এ টে NYS DOH কডেো উৎস যো তিভর্  ভর্ত্রিি েৃিুযর কডেো সংগ্র   দ্ধর যো 

ক িল  োসপোিোল, র্োভস েং ক োে এিং প্রোপ্তিেস্কদ্ধির পভরিয েোর কফভসভলটেগুভল জোদ্ধর্।   

  

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: কসোেিোর, 4 এভপ্রল কিদ্ধ  কফডোদ্ধরল স্বোস্থয ও েোর্ি পভরদ্ধষিো ভিিোগ 

(Department of Health and Human Services, HHS) ক োভিড-19 রয্োভপড অযোভন্টদ্ধজর্ 

পরীিো পেভি িযি োর  রদ্ধে এের্ পরীিো ক ন্দ্রগুদ্ধলোর জর্য কর্দ্ধগটেি ফলোফল সম্পদ্ধ ে 

ভরদ্ধপোেে  রোর িোধযিোধ িো িুদ্ধল কর্ওেোর ভিষেটে  োয ে র  দ্ধরদ্ধে। এর ফদ্ধল, ভর্উ ইে ে 

কেদ্ধের শি রো পত্রজটেি ফলোফদ্ধলর কেটট্রক্স শুধু লযোদ্ধির ভরদ্ধপোেে  রো PCR ফলোফলগুদ্ধলো 

িযি োর  দ্ধর ভ দ্ধসি  রো  দ্ধি। ইভিিোি  অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিো িোও ভর্উ ইে ে কেেদ্ধ  ভরদ্ধপোেে 

 রো  দ্ধি এিং র্িুর্ তিভর্  ক স এিং প্রভি 100  োজোর ক দ্ধসর ভরদ্ধপোদ্ধেে PCR এিং 

অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিোগুভল অন্তিুেক্ত  রো অিযো ি রোখো  দ্ধি। এই পভরিিের্ এিং পরীিো  রোর 

রীভি পভরিিের্  ওেো স  অর্যোর্য ভিষদ্ধের  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো  ভেউভর্টের উপর িোইরোদ্ধসর প্রিোি 

পভরেোদ্ধপর জর্য সিদ্ধিদ্ধে ভর্িেরদ্ধযোগয কেটট্র   দ্ধলো প্রভি 100,000 এর েদ্ধধয ক দ্ধসর সংখযোর 

ডোেো - শি রো পত্রজটেি ফলোফল র্ে।  

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােন করা ও সংকবলি হমাে মৃিয ে-76,528  



 

 

  

NYS DOH ও NYC দ্বোরো CDC এর  োদ্ধে ভরদ্ধপোেে  রো এই তিভর্  ক োভিড-19 শিেোধীর্ কডি 

সোটেেভফদ্ধ দ্ধের িদ্ধিয  োসপোিোল, র্োভস েং ক োে, প্রোপ্তিেস্কদ্ধির কসিোসির্, িোভড়,  স্পস্প্স ও অর্যোর্য 

স্থোর্গুভল স  কয ক োদ্ধর্ো স্থোদ্ধর্ েোরো যোওেো িযত্রক্তরো অন্তিুেক্ত আদ্ধের্।  

  

• প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ -43,302,276   

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ-20,217   

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা টেকার হমাে হডাজ-131,803   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ -85.3%   

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার বসবরজ 

সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ (CDC) -90.3%   

• 18 িের ও িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা  ালর্াগাে আম্বের্ - 

14.1%   

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার সম্পূর্ ন বসবরজ 

হপম্বেম্বের্ -74.3%   

• 12-17 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) -76.0%   

• 12-17 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা আপ েয  হডে আম্বের্ -5.1%   

• 5-11 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার সম্পূর্ ন বসবরজ 

হপম্বেম্বের্ - 39.7%   

• 5-11 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার সম্পূর্ ন বসবরজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 40.5%   

• 5-11 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা আপ েয  হডে আম্বের্ - 2.7%   

• 0-4 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা টেকার সম্পূর্ ন বসবরজ 

হপম্বেম্বের্ - 6.9%   

• 0-4 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা  ালর্াগাে আম্বের্ - 6.9%   

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্-76.2%   

• সমস্ত বর্উ ইেকনিাসীর যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্-80.4%   

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের েিাংে যারা  ালর্াগাে আম্বের্-12.2%   

  

প্রভি 100K জর্সংখযোর প্রভিটে অঞ্চদ্ধলর 7-ভিদ্ধর্র ক দ্ধসর গড় ভর্ম্নরূপ:  

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 20 বডম্বসের, 

2022   

িুধ্িার, 21 বডম্বসের, 

2022   

িৃ স্পবিিার, বডম্বসের 22, 

2022  

Capital Region  12.85   13.15   13.31  



 

 

Central New 
York  12.71   12.80   12.36  

Finger Lakes  13.50   14.27   15.25  

Long Island  44.90   44.33   44.70  

Mid-Hudson  30.38   30.37   30.42  

Mohawk Valley  11.98   12.75   13.69  

New York City  33.41   32.99   33.09  

North Country  13.57   13.50   12.68  

Southern Tier  12.19   12.19   12.30  

Western New 
York  14.49   15.74   16.42  

হেে িোপী  28.55   28.46   28.67  

  

গি ভির্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রদ্ধিয  অঞ্চদ্ধলর 7-ভিদ্ধর্র পরীিোর পত্রজটেি ফলোফদ্ধলর গড় 

শি রো  োর ভর্দ্ধি কিওেো  দ্ধেদ্ধে**:  

  

অঞ্চল  
মঙ্গলিার, 20 বডম্বসের, 

2022   

িুধ্িার, 21 বডম্বসের, 

2022   

িৃ স্পবিিার, বডম্বসের 22, 

2022  

Capital Region  6.09%   6.44%   6.42%  

Central New 
York  5.32%   5.38%   5.20%  

Finger Lakes  6.15%   6.62%   6.80%  

Long Island  9.23%   9.29%   9.53%  

Mid-Hudson  7.85%   7.95%   8.10%  

Mohawk Valley  5.23%   5.88%   6.40%  

New York City  7.35%   7.42%   7.68%  

North Country  5.27%   5.36%   5.36%  

Southern Tier  5.13%   4.90%   5.13%  

Western New 
York  10.91%   11.44%   12.65%  

হেে িোপী  7.50%   7.62%   7.86%  

  

** কফডোদ্ধরল ভডপোেেদ্ধেন্ট অফ ক লি অযোন্ড ভ উেযোর্ সোভিেদ্ধসস এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং 

সংক্রোন্ত র্ীভিেোলোর পভরিিের্ এিং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো  ভেউভর্টেদ্ধি িোইরোদ্ধসর 

প্রিোি পভরেোদ্ধপর সিদ্ধিদ্ধে ভর্িেরদ্ধযোগয পেভি  দ্ধলো প্রভি 100,000 এ ক স সংখযোর ডোেো -- 

পত্রজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।   

  



 

 

গি ভির্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রভিটে ভর্উ ইে ে ভসটে িদ্ধরোর 7-ভিদ্ধর্র পরীিোর পত্রজটেি 

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো  োর ভর্দ্ধি কিওেো  দ্ধেদ্ধে **:  

  

NYC এর িম্বরা  
মঙ্গলিার, 20 বডম্বসের, 

2022  

িুধ্িার, 21 বডম্বসের, 

2022  

িৃ স্পবিিার, বডম্বসের 22, 

2022  

Bronx  8.51%  8.62%  8.71%  

Kings  5.76%  5.80%  6.07%  

New York  7.34%  7.35%  7.61%  

Queens  8.99%  9.11%  9.36%  

Richmond  7.97%  8.13%  8.48%  

  

** কফডোদ্ধরল ভডপোেেদ্ধেন্ট অফ ক লি অযোন্ড ভ উেযোর্ সোভিেদ্ধসস এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং 

সংক্রোন্ত র্ীভিেোলোর পভরিিের্ এিং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো  ভেউভর্টেদ্ধি িোইরোদ্ধসর 

প্রিোি পভরেোদ্ধপর সিদ্ধিদ্ধে ভর্িেরদ্ধযোগয পেভি  দ্ধলো প্রভি 100,000 এ ক স সংখযোর ডোেো -- 

পত্রজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।   

  

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধে 6,674 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীিোে পত্রজটেি ফলোফল 

কপদ্ধেদ্ধের্, যো কেোে আক্রোদ্ধন্তর সংখযোদ্ধ  6,407,636 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টে কিৌদ্ধগোভল  

ভিদ্ধেষে ভর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  76,540   60   

Allegany  10,511   10   

Broome  57,096   35   

Cattaraugus  18,826   9   

Cayuga  19,865   9   

Chautauqua  28,660   11   

Chemung  26,137   11   

Chenango  11,572   2   

Clinton  21,887   9   

Columbia  13,300   2   

Cortland  12,995   2   

Delaware  9,828   10   

Dutchess  81,940   69   

Erie  262,651   221   

Essex  7,437   4   

Franklin  11,824   11   



 

 

Fulton  16,184   15   

Genesee  16,229   7   

Greene  10,594   8   

Hamilton  1,067   1   

Herkimer  17,018   7   

Jefferson  26,144   18   

Lewis  7,169   2   

Livingston  14,045   9   

Madison  16,428   5   

Monroe  187,096   183   

Montgomery  14,660   11   

Nassau  532,265   758   

Niagara  58,214   31   

NYC  2,990,086   3,321   

Oneida  67,174   39   

Onondaga  139,157   57   

Ontario  25,418   22   

Orange  134,472   165   

Orleans  10,267   5   

Oswego  33,629   16   

Otsego  12,900   10   

Putnam  30,523   39   

Rensselaer  40,692   16   

Rockland  115,178   130   

Saratoga  59,916   33   

Schenectady  42,462   28   

Schoharie  6,411   4   

Schuyler  4,268   4   

Seneca  7,441   6   

St. Lawrence  25,748   7   

Steuben  24,809   12   

Suffolk  550,383   722   

Sullivan  23,714   25   

Tioga  13,754   10   

Tompkins  25,887   10   



 

 

Ulster  41,633   37   

Warren  18,386   20   

Washington  15,337   8   

Wayne  21,344   19   

Westchester  324,357   371   

Wyoming  9,768   4   

Yates  4,340   4   

  

ভর্দ্ধির িিয  োসপোিোদ্ধল িভিে করোগীদ্ধির েদ্ধধয ক োভিড-19 এর পরীিোে পত্রজটেি  ওেো 

করোগীদ্ধির েদ্ধধয  িজর্ ক োভিড-19/ক োভিড-19 সংক্রোন্ত জটেলিোর  োরদ্ধে  োসপোিোদ্ধল িভিে 

 দ্ধেদ্ধের্ এিং  িজর্ ক োভিড-19 িযিীি অর্য  োরদ্ধে িভিে  দ্ধেদ্ধের্ িোদ্ধির সংখযো প্র োশ 

 দ্ধর:  

  

অঞ্চল  

িিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্বল 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগী  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর %  

হযসি হরাগীর 

ভবিনর সমে 

ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর উম্বেখ 

বেল র্া  

হযসি হরাগীর 

ভবিনর সমে ভবিনর 

কারর্গুম্বলার 

একটে ব ম্বসম্বি 

হকাবভম্বডর উম্বেখ 

বেল র্া িাম্বের %  

Capital 
Region  154  80  51.9%  74  48.1%  

Central 
New York  71  39  54.9%  32  45.1%  

Finger 
Lakes  280  70  25.0%  210  75.0%  

Long 
Island  780  353  45.3%  427  54.7%  

Mid-

Hudson  454  205  45.2%  249  54.8%  

Mohawk 
Valley  49  26  53.1%  23  46.9%  

New York 
City  1,655  724  43.7%  931  56.3%  

North 
Country  51  21  41.2%  30  58.8%  

Southern 
Tier  74  19  25.7%  55  74.3%  

Western 
New York  151  60  39.7%  91  60.3%  



 

 

হেে 

িোপী  3,719  1,597  42.9%  2,122  57.1%  

  

  

ওভেক্রর্ িযোভরদ্ধেন্ট িিেেোদ্ধর্ সংক্রেেরি িোইরোদ্ধসর 95% এর প্রভিভর্ভধত্ব  দ্ধর। িযোভরদ্ধেন্ট 

ট্রযোভ ং সম্পদ্ধ ে আদ্ধরো িদ্ধিযর জর্য অর্ুগ্র   দ্ধর এখোদ্ধর্ ভিত্রজে  রুর্:ক োভিড-19 িযোভরদ্ধেন্ট 

সংক্রোন্ত কডেো | স্বোস্থয ভিিোগ (Department of Health) (ny.gov).  

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধে র্িুর্ কেোে 32 জদ্ধর্র েৃিুয সম্পদ্ধ ে ভরদ্ধপোেে  রো  দ্ধেদ্ধে, যো 

কেোে েৃিুযর সংখযোদ্ধ  60,150 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে। িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, কিৌগভল  

ভিভিদ্ধি ভিশি িিয ভর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Albany  1  

Bronx  4  

Chemung  1  

Erie  2  

Kings  7  

Nassau  3  

New York  2  

Oneida  1  

Orange  1  

Putnam  1  

Queens  4  

Rockland  1  

Warren  1  

Washington  1  

Westchester  2  

সি নম্বমাে  32  

  

কযসি ভর্উ ইে েিোসী 5-11 িের িেসী ভশশুদ্ধির জর্য টে োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধেন্ট ভর্দ্ধি িোর্ 

িোদ্ধিরদ্ধ  িোদ্ধির সন্তোদ্ধর্র ভশশুদ্ধরোগ ভিদ্ধশষজ্ঞ, পোভরিোভর  ভিভ ৎস ,  োউভন্ট স্বোস্থয ভিিোগ, 

কফডোদ্ধরলিোদ্ধি কযোগযিোপ্রোপ্ত স্বোস্থয ক ন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রোেীে স্বোস্থয ক ন্দ্র, িো কযসি ফোদ্ধে েভস এই িেসিদ্ধলর জর্য টে োিোর্  োয েক্রে পভরিোলর্ো  রদ্ধে, 

িোদ্ধির সোদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি উৎসোভ ি  রো  দ্ধি। েো-িোিো ও অভিিোি রো  োেো োভে 

অিস্থোর্ খুুঁদ্ধজ কপদ্ধিvaccines.gov ভিত্রজে  রদ্ধি পোদ্ধরর্, িোদ্ধির ত্রজপ ক োড 438829 র্ম্বদ্ধর 

কেক্সে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ িো 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর  ল  রদ্ধি পোদ্ধরর্। ভর্ত্রিি  রুর্ কয 

কপ্রোিোইডোর ফোইজোর-িোদ্ধেোএর্দ্ধে  ক োভিড-19 টে ো প্রিোর্  দ্ধর, কযদ্ধ িু এই িেস িদ্ধলর জর্য 

অর্য ক োভিড-19 টে ো এখদ্ধর্ো অর্ুদ্ধেোভিি র্ে।  

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=057dYf7sdc6kPvW03SVRDkHV%2BFbq8OJJDyFMytF%2BUW8%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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s3B4tBAqbgtHtiC2iqKD9tpamyK0nsdWDB7x7NkPfZY%3D&reserved=0


 

 

  

ভিদ্ধশষিোদ্ধি এই িেসী ভশশুদ্ধির ভপিোেোিো ও অভিিোি দ্ধির জর্য তিভর  রো র্িুর্ িিয, 

প্রোেশই ত্রজজ্ঞোভসি প্রশ্নোিভল ও উির, ও সংস্থোদ্ধর্র জর্য আেোদ্ধিরওদ্ধেিসোইেদ্ধিখুর্৷  

  

টে ো কপদ্ধেদ্ধের্ এের্ ভর্উ ইে েিোসীদ্ধির অঞ্চল অর্ুসোদ্ধর ভর্দ্ধি কিৌগভল  ভিভিদ্ধি কিদ্ধে 

কিখোদ্ধর্ো  দ্ধেদ্ধে:   

   

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী আঞ্চবলক টেকাকরম্বর্র িিে      

   

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন কম্বরম্বের্ এমর্ 

িেজি   

 ালর্াগাে িাকা 

জর্সংখো   

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   

Capital Region  910,198  203,571  

Central New York  615,575  131,923  

Finger Lakes  830,898  213,572  

Long Island  2,019,292  329,020  

Mid-Hudson  1,570,168  297,012  

Mohawk Valley  311,262  61,598  

New York City  7,442,625  834,299  

North Country  284,507  57,294  

Southern Tier  419,242  94,271  

Western New York  909,370  204,984  

হেে িোপী  15,313,137  2,427,544  

         

িুোর/অবিবরি েে      

অঞ্চল   

ক্রমিধ্ নমার্  

হমাে   গি 7 বেম্বর্ িৃজে   

Capital Region  798,969  5,453  

Central New York  531,205  4,043  

Finger Lakes  842,005  6,884  

Long Island  1,806,460  16,722  

Mid-Hudson  1,470,487  14,042  

Mohawk Valley  271,847  1,768  

New York City  4,656,731  46,086  

North Country  247,302  1,469  

Southern Tier  379,246  3,008  

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%7Cc869bd18fc784009bf2608dae527bedb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638074256237528391%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1MOVN8c%2B45YXsPSI2oVvupJia%2BDLBaFf6ILHJhapkY%3D&reserved=0


 

 

Western New York  869,061  6,599  

হেে িোপী  11,873,313  106,074  

   

ভর্উ ইে েিোসীরো ক োভিড-19 টে োর ভিিরদ্ধের িযোপোদ্ধরদ্ধ োভিড-19 টে ো ট্রযো োর 

ডযোশদ্ধিোদ্ধডেরেোধযদ্ধে আপদ্ধডে কপদ্ধি পোদ্ধরর্। ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোগ (New York State 

Department of Health) 24 ঘণ্টোর েদ্ধধয স ল ক োভিড-19 টে ো প্রিোদ্ধর্র িিয ভরদ্ধপোেে  রো 

িোধযিোেূল   দ্ধর টে োিোর্ কফভসভলটেগুভলর জর্য; কেদ্ধের টে োিোর্ প্রদ্ধিষ্টোর সি কিদ্ধে 

 োলর্োগোি ৃি কেটট্রক্স প্রভিফভলি  রদ্ধি ডযোশদ্ধিোদ্ধডে টে োিোদ্ধর্র িিয প্রভিভির্ আপদ্ধডে  রো 

 ে। NYSIIS এিং CIR কিদ্ধ  প্রোপ্ত ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোগ (New York State 

Department of Health) দ্বোরো ভরদ্ধপোেে  রো ডোেোর সোদ্ধি কফডোদ্ধরলিোদ্ধি ভরদ্ধপোেে  রো ডোেোর 

সোেোর্য পোি ে য িোদ্ধ , কযখোদ্ধর্ কফডোরোলিোদ্ধি প্রদ্ধেোগ  রো কডোজ এিং অর্যোর্য কেোেখোে পোি ে য 

অন্তিুেক্ত িোদ্ধ । উপদ্ধরর ভরভলজটেদ্ধি উিে র্ম্বরই অন্তিুক্ত আদ্ধে।   

   

" োলর্োগোি" িো ো ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  অন্তিুেক্ত  রোর জর্য আজদ্ধ র ভরভলদ্ধজ ভরদ্ধপোেে ৃি 

টে ো সংক্রোন্ত কডেো আপদ্ধডে  রো  দ্ধেদ্ধে৷  োলর্োগোি িলদ্ধি এের্ িযত্রক্তদ্ধির কেোে সংখযো 

কিোঝোে যোরো িেস ও ভিভর্ োল সুপোভরশ অর্ুযোেী িোইিযোদ্ধলন্ট িুেোর স  ক োভিড-19 এর সি 

টে ো গ্র ে  দ্ধরদ্ধের্(CDC-এর এ র্জদ্ধর ক োভিড-19 টে ো কিওেোর সেেসূভি)।   
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