
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/30/2022  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 বডম্বসেম্বর হেে িোপী 35 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  

  

"ভর্উ ইে েিোসীরো এ টে র্িুর্ িের উিযোপদ্ধর্র জর্য প্রস্তুভি কর্ওেোর এই সেদ্ধে, ভর্দ্ধজদ্ধিরদ্ধ , 

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

এিং লিয সি  োভিেোদ্ধরর িযি োর অিযো ি রোখদ্ধি আভে সিোইদ্ধ  সভর্ি েন্ধ অর্ুদ্ধরোধ জোর্োচ্ছি," 

িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "টে োর কডোজগুদ্ধলো ভর্দ্ধে  োলর্োগোি িো ুর্, এিং সেোদ্ধিশ িো ভ্রেে 

 রোর আদ্ধগ পরীিো  রুর্৷ যভি আপর্োর পরীিোর ফলোফল পচ্ছজটেি 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। এই েোদ্ধসর শুরুর 

ভিদ্ধ , কেদ্ধের শীি োলীর্ স্বোস্থয প্রস্তুভির প্রদ্ধিষ্টো সম্পদ্ধ ে গির্ ের ক ো ল ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  

আপদ্ধডে  দ্ধরদ্ধের্৷  

   

গি সপ্তোদ্ধ , ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স্বোস্থয ভিিোগ (Department of Health) িোইিযোদ্ধলন্ট ক োভিড-19 

িুেোর কডোজ সম্পভ েি র্িুর্ ভর্দ্ধিেশর্ো ক োষেো  দ্ধরদ্ধে, কযগুদ্ধলো এখর্ 6 েোদ্ধসর কিদ্ধে কিভশ 

িেদ্ধসর উপযুক্ত ভশশুদ্ধির জর্য লিয রদ্ধেদ্ধে। আপদ্ধডে  রো িুেোরগুভল সিোর প্রিদ্ধে েূল 

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lmDbOfrDjfx4MLN7tDPDF%2Bmr0KsAop7A%2FEsmgBQzxpc%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lmDbOfrDjfx4MLN7tDPDF%2Bmr0KsAop7A%2FEsmgBQzxpc%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=V9dJ%2FGr0CTc7DtfQdb9Pu%2FmjptMxR884A7ANpCGlbQg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2022%2F2022-12-23_vaccine_boosters_available.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8MjP6dlusERAYvnLXmYbGxLbdwXnf622bMUVvppxilY%3D&reserved=0


িোইরোদ্ধসর রূপ এিং সম্প্রভি ভিস্তোর লোি  রো রূপগুভলদ্ধ  উদ্ধেভশি  দ্ধর এিং অল্পিেসী ভর্উ 

ইে েিোসী এিং কযোগয স দ্ধলর জর্য সুপোভরশ  রো  ে।  

  

স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর সোপ্তোভ   ফ্লু সোদ্ধিেইলযোন্স ভরদ্ধপোেে, কযখোদ্ধর্ 24 ভডদ্ধসম্বর িোভরখ পয েন্ত ডোেো 

রদ্ধেদ্ধে, কিভখদ্ধেদ্ধে কয এ েোর্ো িোরিে সপ্তোদ্ধ র েদ্ধিো কেেজদু্ধড় ইর্ফ্লুদ্ধেঞ্জো সংক্রেে িযোপ  

পয েোদ্ধে রদ্ধেদ্ধে, কযখোদ্ধর্ এখর্ পয েন্ত 62টে  োউভন্টর সিগুদ্ধলোদ্ধি কেোে 255,981টে পচ্ছজটেি ক স 

পোওেো কগদ্ধে। এই ভরদ্ধপোেে কিদ্ধ  কিখো যোে কয 24 ভডদ্ধসম্বর িোভরদ্ধখ আদ্ধগর সপ্তোদ্ধ র িুলর্োে 

কেেজদু্ধড় ভর্চ্ছিি  ওেো ক দ্ধসর সংখযো 23 শিোংশ  দ্ধেদ্ধে, অর্যভিদ্ধ   োসপোিোদ্ধল িভিে 

 ওেোর সোেভগ্র  সংখযো 14 শিোংশ  দ্ধে কেেজদু্ধড় 2,501-এ এদ্ধস িো াঁভড়দ্ধেদ্ধে।  

  

কসইসোদ্ধি, অযোভ উে ক েোর ফযোভসভলটে এিং িী েদ্ধেেোিী কসিো ক ন্দ্রগুদ্ধলোদ্ধি 43 িোর প্রোিুিেোি 

কিখো ভিদ্ধেদ্ধে িদ্ধল ভরদ্ধপোেেটে জোভর্দ্ধেদ্ধে। এেোড়োও ভশশু েিুৃযর সংখযো িচৃ্ছে পোেভর্, যো কেেজদু্ধড় 

কেোে পোাঁিটের েদ্ধধয সীভেি রদ্ধেদ্ধে।  

  

ফ্লু-এর কেৌসুে িলদ্ধি িো োে এিং িযোপ িোদ্ধি সংক্রেদ্ধের ভিস্তোর  েো অিযো ি িো োে, 

গির্ ের ক ো ল সি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধ  িোদ্ধির িোভষ ে  ফ্লু-এর টে ো গ্র ে  রদ্ধি উৎসোভ ি 

 দ্ধরদ্ধের্। ফ্ল ুিোইরোস ও ক োভিড-19 সটৃষ্ট োরী িোইরোস উিেই েভড়দ্ধে পড়দ্ধে, িোই সুস্থ িো োর 

জর্য এিং স্বোস্থযদ্ধসিো িযিস্থোর ওপর অভিভরক্ত িোপ এড়োদ্ধি উিদ্ধের ভিরুদ্ধে টে ো কর্ওেোই কসরো 

উপোে।  

  

গির্ ের ক ো ল ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  িোদ্ধির িোইিযোদ্ধলন্ট COVID-19 টে োর িুেোর কর্ওেোর 

জদ্ধর্যও আহ্বোর্ জোর্োদ্ধর্ো অিযো ি করদ্ধখদ্ধের্। িুেোদ্ধরর জর্য এ টে অযোপদ্ধেন্টদ্ধেন্ট ভর্ধ েোরে 

 রদ্ধি, ভর্উ ইে েিোসীরো িোদ্ধির স্থোর্ীে ফোদ্ধে েভস,  োউভন্ট স্বোস্থয ভিিোগ, িো স্বোস্থযদ্ধসিো 

প্রিোর্ োরীর সোদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রো উভিি;  োেো োভে অিস্থোর্গুদ্ধলো খুাঁজদ্ধি vaccines.gov 

ওদ্ধেিসোইদ্ধে যোর্; চ্ছজপ ক োড ভলদ্ধখ 438829 র্ম্বদ্ধর কেক্সে  রুর্, অিিো 1-800-232-0233 

র্ম্বদ্ধর কফোর্  রুর্।  

  

কেে ভডপোেেদ্ধেন্ট অফ ক লি িোদ্ধির িোভষ ে  পোিভল  এডুদ্ধ শর্  যোদ্ধম্পইর্ অিযো ি করদ্ধখদ্ধে, 

যো প্রোপ্তিেস্কদ্ধির এিং ভপিোেোিোদ্ধির ভর্দ্ধজদ্ধির জর্য এিং 6 েোস িো িোর কিভশ িেসী ভশশুদ্ধির 

জর্য ফ্লু ও ক োভিড-19 টে ো কর্ওেোর  িো েদ্ধর্  ভরদ্ধে কিে। ইংদ্ধরচ্ছজ এিং স্প্যোভর্শ উিে 

িোষোে ভিজ্ঞোপর্ গি েোদ্ধস িোল ু দ্ধেদ্ধে।  

  

অর্ুরূপিোদ্ধি, এ টে সেোন্তরোল জর্সদ্ধিির্িোেূল  প্রিোরোভিযোর্ অিযো ি রদ্ধেদ্ধে 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  েোদ্ধর্োর সম্ভোির্ো রদ্ধেদ্ধে। ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স্বোস্থয ভিিোগ (New York 

State Department of Health)  িৃে  তিভর ৃি, ভিভডওগুদ্ধলোর েদ্ধধয রদ্ধেদ্ধে ভপিোেোিোর 

উদ্ধেদ্ধশয িোর্োদ্ধর্ো এ টে কেোে ভিপ এিং এ টে িী েির সংস্করে এিং স্বোস্থযদ্ধসিো প্রিোর্ োরীদ্ধির 

উদ্ধেদ্ধশয ভিদ্ধশষিোদ্ধি িোর্োদ্ধর্ো এ টে সংস্করে।   

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fdiseases%2Fcommunicable%2Finfluenza%2Fsurveillance%2F2022-2023%2Fflu_report_current_week.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D8SQWDvaBGJAri1P1%2FflN%2BrC4NtSr5WZgiS6MPDyxZ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=j9sqCEN4iFNm2TRgw9nQR4BMR9dqjK9AbvSCiLdkKas%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nrPNomwlOkzj8N2bIgvRiwc7DH3sWjbaHgjVxHbwA%2Fg%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ca6wG8Yrnd0HQiPlk0sZh1r3H10PLHmmihZgUVOo4Ic%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=t4TJGcA%2FtUGmlMhNJZflJgnGOv2DTyHkS1BZTqykFj8%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=M%2BmjcbL1DqremRmWGhe490w9yFgxQR%2B6RbN4qWwH5GE%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vjxs5aMFFF%2FfADf0UsX%2FXaOTGGHSDQ7RgyK%2BL8AI92U%3D&reserved=0


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

কযোগোদ্ধযোগ  রুর্ অিিো ভিচ্ছজে  রুর্ vaccines.gov/find-vaccines/।  

  

আজদ্ধ র িিয সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধি িুদ্ধল ধরো  দ্ধলো:  

  

• প্রবি 100k-হি হকস সংখো - 32.18  

• প্রবি 100k-হি 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 22.94  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 60,721  

• হমাে পজজটেভ - 6,289  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 9.82%**  

• 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিকরা  ার - 8.41%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 3,982 (+74)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 719  

• ICU-হি হরাগী - 428 (+9)  

• ICU-হি ইর্টেউম্বিের্স  হরাগী - 181 (+4)  

• হমাে বডসিাজন - 381,238 (+621)  

• স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুবলর দ্বারা HERDS এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি র্িযর্ মৃিয ে - 35  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 60,376  

  

** 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 -- 

পচ্ছজটেদ্ধির 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  ভর্চ্ছিি েিুৃ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) 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 পচ্ছজটেি ফলোফদ্ধলর কেটট্রক্স শুধ ু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 সি কিদ্ধে ভর্িেরদ্ধযোগয কেটট্র   দ্ধলো প্রভি 100,000 এর েদ্ধধয ক দ্ধসর সংখযোর ডোেো - 

ইভিিোি িোর শিোংশ র্ে।   

  

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GGSorXqjHR0a2%2F9HVoYeUMBhxQ8FwIseLBxD9oCt3iU%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GGSorXqjHR0a2%2F9HVoYeUMBhxQ8FwIseLBxD9oCt3iU%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=igIcwEkTJ%2Bca1mQJ4ILFQOLDnCZUpYNZE1AE2IqE3Xs%3D&reserved=0


• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 76,769  

  

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

সোটেেভফদ্ধ দ্ধের িদ্ধিয  োসপোিোল, র্োভস েং ক োে, প্রোপ্তিেস্কদ্ধির কসিোসির্, িোভড়,  সভপস ও 

অর্যোর্য স্থোর্গুভল স  কয ক োর্ স্থোদ্ধর্ েোরো যোওেো িযচ্ছক্তরো অন্তিুেক্ত আদ্ধের্।    

  

• হমাে প্রম্বোগ করা টেকার হডাজ- 43,378,559  

• গি 24 ঘণ্টাে প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 16,830  

• গি 7 বেম্বর্ প্রম্বোগ করা হমাে টেকার হডাজ - 76,283  

• টেকার সম্পূর্ ন বসবরজ পাওো 18 িের ও িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের 

েিাংে - 85.3%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ 

হপম্বেম্বের্ (CDC) - 90.4%  

• 18 িের িা িার হিবে িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে  ালর্াগাে আম্বের্ - 

14.4%  

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

হপম্বেম্বের্ - 74.3%  

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

(CDC) - 76.0%  

• 12-17 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে  ালর্াগাে আম্বের্ - 5.4%   

• 5-11 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বে 

(CDC) - 39.8%  

• 5-11 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ 

(CDC) - 40.6%  

• 5-11 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে  ালর্াগাে আম্বে - 2.8%  

• 0-4 িের িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বে - 

6.9%  

• 0-4 িেসী বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে  ালর্াগাে আম্বে - 6.9%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সি হডাজ হপম্বেম্বের্ - 76.3%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে টেকার সম্পূর্ ন হডাজ হপম্বেম্বের্ (CDC) 

- 80.5%  

• সকল বর্উ ইেকনিাসীম্বের যি েিাংে  ালর্াগাে আম্বের্ - 12.4%  

   

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

  

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 27 বডম্বসের, 

2022  

িুধ্িার, 28 বডম্বসের, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 29 বডম্বসের, 

2022  

Capital Region  11.57  11.40  12.11  



Central New 

York  10.00  9.28  9.75  

Finger Lakes  12.97  11.92  11.29  

Long Island  38.27  36.97  36.63  

Mid-Hudson  27.17  26.65  26.94  

Mohawk Valley  11.89  12.42  12.95  

New York City  27.10  26.68  25.88  

North Country  9.79  10.09  10.74  

Southern Tier  11.24  11.60  11.96  

Western New 

York  10.19  8.21  8.48  

হেে িোপী  23.86  23.22  22.94  

     

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

শি রো  োর ভর্দ্ধি কিওেো  দ্ধেদ্ধে**:     

     

অঞ্চল  

মঙ্গলিার, 27 বডম্বসের, 

2022  

িুধ্িার, 28 বডম্বসের, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 29 বডম্বসের, 

2022  

Capital Region  6.81%  6.79%  7.19%  

Central New 

York  5.40%  5.06%  5.57%  

Finger Lakes  7.04%  6.67%  6.63%  

Long Island  9.93%  9.79%  9.74%  

Mid-Hudson  9.49%  8.50%  8.76%  

Mohawk Valley  7.01%  7.11%  7.49%  

New York City  8.10%  8.26%  8.33%  

North Country  5.43%  5.85%  6.19%  

Southern Tier  5.82%  6.77%  6.97%  

Western New 

York  13.13%  13.33%  12.68%  

হেে িোপী  8.37%  8.29%  8.41%  

     

** 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 -- 

পচ্ছজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।      



   

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

ফলোফদ্ধলর গড় শি রো  োর ভর্দ্ধি কিওেো  দ্ধেদ্ধে **:     

     

NYC এর 

িম্বরা  

মঙ্গলিার, 27 বডম্বসের, 

2022  

িুধ্িার, 28 বডম্বসের, 

2022  

িৃ স্পবিিার, 29 বডম্বসের, 

2022  

Bronx  9.20%  9.32%  9.62%  

Kings  6.39%  6.43%  6.50%  

New York  8.41%  8.56%  8.48%  

Queens  9.91%  10.33%  10.35%  

Richmond  7.89%  8.20%  8.61%  

     

** 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 -- 

পচ্ছজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।      

   

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধে 6,289 জর্ ভর্উ ইে েিোসী ক োভিড-19 পরীিোে পচ্ছজটেি ফলোফল 

কপদ্ধেদ্ধের্, যো কেোে আক্রোদ্ধন্তর সংখযোদ্ধ  6,439,014 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ এ টে কিৌদ্ধগোভল  

ভিদ্ধেষে ভর্ম্নরূপ:      

   

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany                             76,804                                     79  

Allegany                             10,552                                     17  

Broome                             57,307                                     44  

Cattaraugus                             18,878                                     13  

Cayuga                             19,909                                      4  

Chautauqua                             28,739                                     23  

Chemung                             26,190                                     13  

Chenango                             11,604                                      5  

Clinton                             21,955                                     18  

Columbia                             13,348                                     12  

Cortland                             13,034                                      8  

Delaware                              9,880                                     14  

Dutchess                             82,387                                     88  

Erie                            263,180                                   213  



Essex                              7,465                                      5  

Franklin                             11,847                                      4  

Fulton                             16,230                                     11  

Genesee                             16,268                                      9  

Greene                             10,630                                     12  

Hamilton                              1,075                                      2  

Herkimer                             17,063                                     11  

Jefferson                             26,244                                     19  

Lewis                              7,186                                      3  

Livingston                             14,094                                      8  

Madison                             16,460                                      7  

Monroe                            187,702                                   130  

Montgomery                             14,703                                     13  

Nassau                            535,669                                   626  

Niagara                             58,333                                     42  

NYC                          3,005,301                                  2,853  

Oneida                             67,389                                     53  

Onondaga                            139,489                                     74  

Ontario                             25,528                                     22  

Orange                            135,411                                   215  

Orleans                             10,302                                     11  

Oswego                             33,711                                     21  

Otsego                             12,956                                     11  

Putnam                             30,700                                     36  

Rensselaer                             40,815                                     35  

Rockland                            115,827                                   123  

Saratoga                             60,105                                     33  

Schenectady                             42,605                                     25  

Schoharie                              6,446                                      5  

Schuyler                              4,279                                      2  

Seneca                              7,462                                      3  

St. Lawrence                             25,819                                     20  

Steuben                             24,882                                     16  

Suffolk                            554,259                                   785  



Sullivan                             23,848                                     18  

Tioga                             13,779                                      3  

Tompkins                             25,960                                     13  

Ulster                             41,820                                     32  

Warren                             18,445                                     15  

Washington                             15,395                                     18  

Wayne                             21,413                                     18  

Westchester                            326,202                                   371  

Wyoming                              9,782                                      3  

Yates                              4,348                                      2  

    

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

করোগীদ্ধির  ি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  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ িা 

হকাবভড সংক্রান্ত 

জটেলিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর েিাংে  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড 

উম্বেখ বেল র্া  

হযসি হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বি 

হকাবভড উম্বেখ 

বেল র্া িাম্বের 

েিাংে  

Capital 

Region  171  94  55.0%  77  45.0%  

Central 

New York  54  40  74.1%  14  25.9%  

Finger 

Lakes  295  76  25.8%  219  74.2%  

Long 

Island  844  381  45.1%  463  54.9%  

Mid-

Hudson  448  191  42.6%  257  57.4%  

Mohawk 

Valley  51  27  52.9%  24  47.1%  



New York 

City  1,785  782  43.8%  1,003  56.2%  

North 

Country  54  24  44.4%  30  55.6%  

Southern 

Tier  76  24  31.6%  52  68.4%  

Western 

New York  204  79  38.7%  125  61.3%  

হেে 

িোপী  3,982  1,718  43.1%  2,264  56.9%  

  

  

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

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

সংক্রোন্ত ডোেো | স্বোস্থয িপ্তর (Department of Health (ny.gov)৷     

  

গি োল, ক োভিড-19 এর  োরদ্ধে র্িুর্ কেোে 35টে েিুৃয সম্পদ্ধ ে ভরদ্ধপোেে  রো  দ্ধেদ্ধে, যো কেোে 

েিুৃযর সংখযোদ্ধ  60,376 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে৷ িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধি কিৌগভল  

ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কিখোদ্ধর্ো  দ্ধেদ্ধে:    

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  4  

Jefferson  1  

Kings  5  

Livingston  1  

Nassau  2  

New York  1  

Oneida  1  

Onondaga  1  

Ontario  1  

Orange  2  

Queens  6  

Rockland  2  

Suffolk  6  

Tompkins  1  

Westchester  1  

সি নম্বমাে  35  

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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3FLxMQ%2BycaepCV3VujExehl18BOrtTkhluxG%2BsdEPw%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N3FLxMQ%2BycaepCV3VujExehl18BOrtTkhluxG%2BsdEPw%3D&reserved=0


  

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 খুাঁদ্ধজ 

কপদ্ধি ভিচ্ছজে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ vaccines.gov িোদ্ধির চ্ছজপ ক োড 438829 র্ম্বদ্ধর কেক্সে  রদ্ধি 

পোদ্ধরর্ িো  ল  রদ্ধি পোদ্ধরর্ 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর। ভর্চ্ছিি  রুর্ কয কপ্রোিোইডোর ফোইজোর-

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

টে ো এখদ্ধর্ো অর্ুদ্ধেোভিি র্ে।     

  

ভিদ্ধশষিোদ্ধি এই িেসী ভশশুদ্ধির ভপিোেোিো ও অভিিোি দ্ধির জর্য র্িুর্ িিয, িহুল চ্ছজজ্ঞোভসি 

প্রশ্নোিভল ও উির, ও িিযসূদ্ধের জর্য আেোদ্ধির ওদ্ধেিসোইে কিখুর্৷     

  

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

কিখোদ্ধর্ো  দ্ধেদ্ধে:   

  

হপ্রাভাইডাম্বরর অিস্থ্ার্ অর্ুযােী আঞ্চবলক 

টেকাগ্র ম্বর্র ডাো    

   

টেকার বসবরজগুবল সম্পূর্ ন 

কম্বরম্বের্ এমর্ িেজি  

 ালর্াগাে িাকা 

জর্সখো  

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  

Capital 

Region  
909,023  205,779  

Central New 

York  
615,723  134,358  

Finger Lakes  831,162  216,913  

Long Island  2,019,955  336,882  

Mid-Hudson  1,572,157  305,080  

Mohawk 

Valley  
311,320  62,590  

New York 

City  
7,446,093  859,035  

North 

Country  
284,565  58,109  

Southern Tier  419,371  95,961  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JMgZmf2ayxs9Pb7gCIqQq9V7DUQ8HS%2BacZ1rf2uHRTY%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%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452719987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CRMXj3CBdI6oXYGYkr3edNVOCn3dGUd9rGujfxUzVrE%3D&reserved=0


Western New 

York  
909,486  206,629  

হেে িোপী  15,318,855  2,481,336  

      

িুোর/িাড়বি েে    

অঞ্চল  

ক্রমিধ্ নমার্ 

হমাে  

গি 7 বের্ ধ্ম্বর 

 ওো িৃজে  

Capital 

Region  
802,243  3,274  

Central New 

York  
533,648  2,443  

Finger Lakes  845,495  3,490  

Long Island  1,815,483  9,023  

Mid-Hudson  1,478,443  7,956  

Mohawk 

Valley  
272,919  1,072  

New York 

City  
4,685,086  28,355  

North 

Country  
248,104  802  

Southern Tier  380,802  1,556  

Western New 

York  
870,818  1,757  

হেে িোপী  11,933,041  59,728  

   

COVID-19 এর টে ো ভিিরে সম্পদ্ধ ে ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ   োলর্োগোি িিয প্রিোদ্ধর্র জর্য 

ক োভিড-19 িযো ভসর্ ট্রযো োর ডযোশদ্ধিোডে লিয রদ্ধেদ্ধে৷ ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর (New 

York State Department of Health) টে োিোর্ ক ন্দ্রগুদ্ধলোদ্ধ  ক োভিড-19 টে ো প্রদ্ধেোদ্ধগর সি 

িিয 24  ণ্টোর েদ্ধধয ভরদ্ধপোেে  রো আিশয   দ্ধর; এই কেদ্ধের টে োিোর্ প্রদ্ধিষ্টোর সি কিদ্ধে 

 োলর্োগোি ডোেো িুদ্ধল ধরোর জর্য টে ো প্রদ্ধেোদ্ধগর ডোেো ডযোশদ্ধিোদ্ধডে 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 ডোেো আপদ্ধডে  রো  দ্ধেদ্ধে৷  োলর্োগোি িলদ্ধি এের্ িযচ্ছক্তদ্ধির কেোে সংখযো 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-data-new-york&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C501196fce0cf4f0fa1d408daeaa13a8f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638080275452876206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TWLJbg4ENRxiD528Ss8PmfOq4nJ4Q6M4EicIFiUo2rw%3D&reserved=0


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

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