
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2023  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      

   

গিকাল হেে িোপী 9 জম্বর্র মৃিয ের কিা 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  

  

"আভে প্রদ্ধিয  ভর্উ ইে েিোসীদ্ধির প্রভি ভর্দ্ধজদ্ধিরদ্ধ , িোদ্ধির ভপ্রেজর্দ্ধিরদ্ধ  এিং িোদ্ধির 

 ভেউভর্টেদ্ধ  ভর্রোপি ও সুস্থ রোখোর জর্য সি ে িো দ্ধি এিং লিয সি  োভিেোর িযি োর  রদ্ধি 

সভর্ি েন্ধ অর্ুদ্ধরোধ জোর্োচ্ছি," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "টে োর কডোজগুদ্ধলো ভর্দ্ধে  োলর্োগোি 

িো ুর্ এিং সেোদ্ধিশ িো ভ্রেে  রোর আদ্ধগ পরীিো  রোদ্ধর্ো ভর্চ্ছিি  রুর্৷ যভি আপর্োর 

পরীিোর ফলোফল পচ্ছজটেি আদ্ধস, িো দ্ধল ভিভ ৎসোর সম্ভোিয অপশর্গুদ্ধলো সম্পদ্ধ ে আপর্োর 

ডোক্তোদ্ধরর সোদ্ধি  িো িলরু্।"  

  

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 - 

ফ্লু এিং ক োভিড-19 কিদ্ধ  সুরভিি িো দ্ধি এিং স্থোর্ীে  োসপোিোলগুভলদ্ধি করোগীর কিোঝো 

 েোদ্ধি। এই শীি োদ্ধল কেদ্ধের শীি োলীর্ স্বোস্থযর প্রস্তুভির প্রদ্ধিষ্টোর ভিষদ্ধে ভর্উ 

ইে েিোসীদ্ধির আপদ্ধডে  রোর সেে গির্ ের এই কেৌভল  পিদ্ধিপগুদ্ধলো পুর্রোিভৃি  দ্ধরদ্ধের্।  

  

ভর্উ ইে ে কেে ভডপোেেদ্ধেন্ট অফ ক লি সম্প্রভি কেভলভিশর্, কসোশযোল ভেভডেো এিং ভিভেং 

পভরদ্ধষিোগুভলদ্ধি 12-সপ্তোদ্ধ র এ টে প্রিোরোভিযোর্ শুরু  দ্ধরদ্ধে যোদ্ধি ইদ্ধিোেদ্ধধয ভিিযেোর্ িো ো 

কেভডদ্ধ ল সেসযোে আক্রোন্ত ভর্উ ইে েিোসীদ্ধিরদ্ধ  গুরুির অসুস্থিো িো েিৃয য এড়োদ্ধি ক োভিড-

19 এর সুপোভরশ ৃি িোইিোদ্ধলন্ট িুেোর কডোদ্ধজর সোদ্ধি  োলর্োগোি িো োর গুরুত্ব িুঝদ্ধি 

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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hoPAAebIA1e0gh2eaht%2BOhMU36dge1JlpXoVPnJqeZY%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hoPAAebIA1e0gh2eaht%2BOhMU36dge1JlpXoVPnJqeZY%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PRyjdZVpSPOFuyqmihVv0bQpN601W62prsCjSYLVBL0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.health.ny.gov%2Fpress%2Freleases%2F2023%2F2023-02-24_bivalent%2520booster.htm&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e6fqUh0JIopnK6LRVQyWMIbo09rFJi16iF0yPya%2ByBE%3D&reserved=0


 

 

উৎসোভ ি  রো যোে। 65 িের িো িোর কিভশ িেসী  ওেো, গিেিিী, স্িূল োে, ডোেোদ্ধিটে  িো  োেে 

িো ফুসফুদ্ধসর করোদ্ধগ আক্রোন্ত  ওেো িো িুি েল প্রভিদ্ধরোধ িেিো িো ো স  এই পভরভস্থভিসেূ ।  

  

কসইসোদ্ধি, স্বোস্থয ভিিোগ (Department of Health) 25 কফব্রুেোভরদ্ধি কশষ  ওেো সপ্তোদ্ধ র সোপ্তোভ   

ফ্লু সোদ্ধিেইলযোন্স ভরদ্ধপোেে প্র োশ  দ্ধরদ্ধে কযখোদ্ধর্ কিখো কগদ্ধে কয এ েোর্ো এ ুশ সপ্তোদ্ধ র েদ্ধিো 

কেে জদু্ধড় ইর্ফ্লুদ্ধেঞ্জো সংক্রেে কিৌদ্ধগোভল িোদ্ধি িযোপ  পয েোদ্ধে রদ্ধেদ্ধে, কযখোদ্ধর্ এখর্ পয েন্ত 

এই কেৌসুদ্ধে কেোে 317,694টে পচ্ছজটেি ক স সম্পদ্ধ ে ভরদ্ধপোেে  রো  দ্ধেদ্ধে। এই ভরদ্ধপোেে কিদ্ধ  

কিখো যোে কয আদ্ধগর সপ্তোদ্ধ র িযলর্োে কেে জদু্ধড় ভর্চ্ছিি  ওেো ক দ্ধসর সংখযো 23 শিোংশ 

 দ্ধে এই সপ্তোদ্ধ  1,887টে ক দ্ধস এদ্ধস িো াঁভড়দ্ধেদ্ধে, অর্যভিদ্ধ   োসপোিোদ্ধল িভিে  ওেোর সোেভগ্র  

সংখযো 1 শিোংশ কিদ্ধড় কেে জদু্ধড় 186-কি এদ্ধস িো াঁভড়দ্ধেদ্ধে।    

    

অযোভ উে ক েোর ফযোভসভলটে এিং িীর্ েদ্ধেেোিী কসিো ক ন্দ্রগুদ্ধলোদ্ধি িুই িোর প্রোিুিেোি কিখো 

ভিদ্ধেদ্ধে িদ্ধল ভরদ্ধপোদ্ধেে জোর্োদ্ধর্ো  দ্ধেদ্ধে৷ এই সপ্তোদ্ধ  ইর্ফ্লুদ্ধেঞ্জোর  োরদ্ধে এ টে ভশশুর েিৃয যর 

খির পোওেো কগদ্ধে, যো কেেিযোপী কেোে েিৃয যর সংখযো 11টেদ্ধি ভর্দ্ধে এদ্ধসদ্ধে।    

   

ফ্লু-এর কেৌসুে অিযো ি িো োর এই সেদ্ধে, গির্ ের ক ো ল সি ভর্উ ইে েিোসীদ্ধ  েদ্ধর্  ভরদ্ধে 

কির্ কয িোদ্ধির িোভষ ে  ফ্লু-এর টে ো কর্ওেোর জর্য খুি কিভশ কিভর  দ্ধে যোেভর্। ফ্লু িো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।    

   

প্রোপ্ত িেস্কদ্ধির ভর্দ্ধজদ্ধির এিং 6 েোদ্ধসর কিভশ িেসী ভশশুদ্ধির ফ্লু এিং ক োভিড-19 টে ো 

কিওেোর  িো স্মরে  ভরদ্ধে কিওেোর জর্য কেে ভডপোেেদ্ধেন্ট অি ক লি িোভষ ে  জর্ভশিো 

 যোদ্ধম্পইর্ অিযো ি করদ্ধখদ্ধে। ফ্ল-ুএর টে ো গ্র দ্ধের ভিভর্ গুদ্ধলো সম্পদ্ধ ে িদ্ধিযর 

জর্য, স্থোর্ীে স্বোস্থয ভিিোদ্ধগর সোদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রুর্ অিিো ভিচ্ছজে  রুর্ vaccines.gov/find-

vaccines/।   

   

এেোড়োও গির্ ের ক ো ল ভর্উ ইে েিোসীদ্ধির িোইিযোদ্ধলন্ট ক োভিড-19 এর টে োর িুেোর কডোজ 

গ্র দ্ধের উৎসো  ভিদ্ধে যোদ্ধির্। ভডদ্ধসম্বদ্ধর, ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স্বোস্থয ভিিোগ (New York State 

Department of Health) িোইিযোদ্ধলন্ট ক োভিড-19 িুেোর কডোজ সম্পভ েি র্িযর্ 

ভর্দ্ধিেশর্ো কর্োষেো  দ্ধরদ্ধে, কযগুদ্ধলো এখর্ 6 েোদ্ধসর কিদ্ধে কিভশ িেদ্ধসর উপযুক্ত ভশশুদ্ধির জর্য 

লিয রদ্ধেদ্ধে।    

   

আপদ্ধডে  রো িুেোরগুভল প্রিদ্ধে েূল িোইরোস কির্ এিং সম্প্রভি েভড়দ্ধে পড়ো 

িযোভরদ্ধেন্টগুভলদ্ধ  লিীিূি  রদ্ধি এিং কেোে ভর্উ ইে েিোসী এিং কযোগয স দ্ধলর জর্য সুপোভরশ 

 রো  ে। িুেো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 ওদ্ধেিসোইে ভিচ্ছজে  রুর্; চ্ছজপ ক োড ভলদ্ধখ 

438829 র্ম্বদ্ধর কেক্সে  রুর্, অিিো 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর কফোর্  রুর্।   

  

আজদ্ধ র িিয সংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধি িয দ্ধল ধরো  দ্ধলো:  

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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6iLjJN%2BFXjtVdmx%2BN4%2BPVhXadhvGnSga%2BZdMio%2FNRw%3D&reserved=0
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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992447953591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A6iLjJN%2BFXjtVdmx%2BN4%2BPVhXadhvGnSga%2BZdMio%2FNRw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eynQsj5DlbKV4LDaNyhKqDNtDThLP3iu0ng3ut7GTZU%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eynQsj5DlbKV4LDaNyhKqDNtDThLP3iu0ng3ut7GTZU%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DBN1rUXb2mjG4w0T41FDiZaap3HC9jYE%2B%2BoZZAvxWEM%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0PMYub9ew3%2F9SYnc%2FdIL%2BQg%2F6s0OeVAPziU5a34n3GQ%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0PMYub9ew3%2F9SYnc%2FdIL%2BQg%2F6s0OeVAPziU5a34n3GQ%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6zsNCXEifpXb9nybqq4%2BHHzKGDILgn7nqeTjqkd3%2B%2Fw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6zsNCXEifpXb9nybqq4%2BHHzKGDILgn7nqeTjqkd3%2B%2Fw%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aOWymK6TH9b9fpFYSxRUl6ypR9XEoazOjRd6zCZ7LCo%3D&reserved=0


 

 

  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 7.24  

• প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখোর 7-বেম্বর্র গড় - 6.82  

• যিগুবল পরীিার ফলাফল জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 73,994  

• হমাে পজজটেভ - 1,415  

• পজজটেম্বভর েিকরা  ার - 1.63%**  

• 7 বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় েিাংে  ার - 2.62%**  

•  াসপািাম্বল ভবিন  ওো হরাগী - 1,630 (-27)  

• র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 256  

• ICU-হি িাকা হরাগী - 158 (-19)  

• ইর্টেউম্বিের্ স  ICU-হি িাকা হরাগী - 46 (-5)  

• হমাে োড়া হপম্বেম্বের্ - 405,496 (+266)  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার দ্বারা বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 9  

• HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসিা হকন্দ্রগুম্বলার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 61,950  

  

** কফডোদ্ধরল স্বোস্থয ও েোর্ি পভরদ্ধষিো ভিিোগ (Department of Health and Human Services) 

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 কডেো -- 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 দিভর্  ভর্চ্ছিি েিৃয 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 িো িয দ্ধল কর্ওেোর ভিষেটে  োয ে র  দ্ধরদ্ধে। এর ফদ্ধল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধের 

ইভিিোিদ্ধ র শিোংদ্ধশর কেটট্র  ক িল পরীিোগোদ্ধর ভরদ্ধপোেে  রো PCR (polymerase chain 

reaction, PCR) ফলোফল িযি োর  দ্ধর গের্ো  রো  দ্ধি। ইভিিোি  অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিো িোও ভর্উ 

ইে ে কেেদ্ধ  ভরদ্ধপোেে  রো  দ্ধি এিং র্িযর্ দিভর্  ক স এিং প্রভি 100  োজোর ক দ্ধসর ভরদ্ধপোদ্ধেে 

PCR এিং অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিোগুভল অন্তিয েক্ত  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।   

  

• CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবলি হমাে মৃিয ে - 78,809  



 

 

  

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

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

অর্যোর্য স্থোর্গুভল স  কযদ্ধ োদ্ধর্ো স্থোদ্ধর্ েোরো যোওেো িযচ্ছক্তরো অন্তিয েক্ত আদ্ধের্।     

   

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

  

অঞ্চল  রবিিার, 5 মািন, 2023  হসামিার, 6 মািন, 2023  মঙ্গলিার, 7 মািন, 2023  

Capital Region  8.56  8.49  7.94  

Central New York  9.98  10.06  9.65  

Finger Lakes  10.17  9.75  9.68  

Long Island  6.69  6.70  6.55  

Mid-Hudson  6.00  5.96  5.57  

Mohawk Valley  7.65  7.57  7.36  

New York City  5.27  5.22  5.28  

North Country  13.43  12.79  13.30  

Southern Tier  12.30  12.12  12.19  

Western New York  9.64  9.73  9.26  

হেে িোপী  7.00  6.94  6.82  

     

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

শি রো  োর ভর্দ্ধি কিওেো  দ্ধেদ্ধে**:     

     

অঞ্চল  রবিিার, 5 মািন, 2023  হসামিার, 6 মািন, 2023  মঙ্গলিার, 7 মািন, 2023  

Capital Region  5.69%  5.75%  5.58%  

Central New York  5.30%  5.25%  5.07%  

Finger Lakes  5.94%  5.83%  5.85%  

Long Island  2.52%  2.44%  2.29%  

Mid-Hudson  2.02%  1.89%  1.45%  

Mohawk Valley  4.83%  4.80%  5.26%  

New York City  1.87%  1.87%  1.66%  

North Country  7.27%  7.12%  6.84%  

Southern Tier  5.91%  5.82%  5.77%  

Western New York  8.88%  9.18%  8.75%  

হেে িোপী  2.97%  2.93%  2.62%  

     



 

 

** 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  রবিিার, 5 মািন, 2023  হসামিার, 6 মািন, 2023  মঙ্গলিার, 7 মািন, 2023  

Bronx  1.80%  1.77%  1.72%  

Kings  1.39%  1.44%  1.21%  

New York  2.58%  2.50%  2.41%  

Queens  2.08%  2.08%  1.97%  

Richmond  2.16%  2.15%  1.79%  

     

** কফডোদ্ধরল স্বোস্থয ও েোর্ি পভরদ্ধষিো ভিিোগ (Department of Health and Human Services) 

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 কডেো -- পচ্ছজটেদ্ধির শি রো  োর র্ে।     

   

গি োল, ভর্উ ইে ে কেদ্ধে 1,415  জর্ ভর্উ ইে েিোসীর ক োভিড-19 পরীিো পচ্ছজটেি ফল লোি 

 দ্ধরদ্ধের্, যোর ফদ্ধল কেোে সংখযো িো াঁভড়দ্ধেদ্ধে 6,631,753 এ। এ টে কিৌদ্ধগোভল  ভিদ্ধেষে ভর্ম্নরূপ:   

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany                             79,384                                     24  

Allegany                             10,897                                      6  

Broome                             59,266                                     49  

Cattaraugus                             19,409                                      7  

Cayuga                             20,646                                      9  

Chautauqua                             29,721                                      8  

Chemung                             26,839                                      9  

Chenango                             11,904                                      2  

Clinton                             22,935                                     13  

Columbia                             14,037                                      5  

Cortland                             13,564                                      4  

Delaware                             10,243                                      3  

Dutchess                             85,465                                     17  

Erie                            271,231                                     98  



 

 

Essex                              7,828                                     13  

Franklin                             12,225                                     10  

Fulton                             16,747                                      5  

Genesee                             16,733                                      9  

Greene                             11,129                                      1  

Hamilton                              1,105                                     -   

Herkimer                             17,611                                      6  

Jefferson                             27,460                                      9  

Lewis                              7,410                                     -   

Livingston                             14,511                                      6  

Madison                             16,981                                      9  

Monroe                            193,666                                     75  

Montgomery                             15,162                                      4  

Nassau                            550,850                                     74  

Niagara                             60,038                                     24  

NYC                          3,089,938                                   470  

Oneida                             69,621                                     32  

Onondaga                            143,685                                     48  

Ontario                             26,414                                     12  

Orange                            140,665                                     19  

Orleans                             10,653                                      1  

Oswego                             34,946                                     13  

Otsego                             13,421                                      3  

Putnam                             31,773                                      4  

Rensselaer                             42,127                                     17  

Rockland                            119,187                                     28  

Saratoga                             61,972                                      6  

Schenectady                             44,052                                     10  

Schoharie                              6,645                                      2  

Schuyler                              4,360                                      2  

Seneca                              7,751                                      5  

St. Lawrence                             26,578                                     36  

Steuben                             25,552                                     19  

Suffolk                            569,678                                     79  

Sullivan                             24,834                                      4  

Tioga                             14,185                                     10  

Tompkins                             26,864                                      9  

Ulster                             43,550                                      9  



 

 

Warren                             19,081                                      3  

Washington                             16,017                                      5  

Wayne                             22,096                                      9  

Westchester                            336,628                                     54  

Wyoming                             10,013                                      6  

Yates                              4,470                                      1  

     

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  136  85  62.5%  51  37.5%  

Central 

New York  88  44  50.0%  44  50.0%  

Finger 

Lakes  241  60  24.9%  181  75.1%  

Long 

Island  251  115  45.8%  136  54.2%  

Mid-

Hudson  153  54  35.3%  99  64.7%  

Mohawk 

Valley  34  23  67.6%  11  32.4%  

New York 

City  454  171  37.7%  283  62.3%  

North 

Country  45  23  51.1%  22  48.9%  

Southern 

Tier  72  21  29.2%  51  70.8%  



 

 

Western 

New York  156  68  43.6%  88  56.4%  

হেে 

িোপী  1,630  664  40.7%  966  59.3%  

  

  

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 র্িযর্ কেোে 9টে েিৃয য সম্পদ্ধ ে ভরদ্ধপোেে  রো  দ্ধেদ্ধে, যো কেোে 

েিৃয যর সংখযোদ্ধ  61,950 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধে। িসিোদ্ধসর  োউভন্ট অর্ুসোদ্ধর, ভর্দ্ধি কিৌগভল  

ভিভিদ্ধি কিদ্ধে কিখোদ্ধর্ো  দ্ধেদ্ধে:    

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Bronx  1  

Erie  2  

Oneida  1  

Ontario  1  

Queens  1  

Rensselaer  1  

Schenectady  1  

Wyoming  1  

সি নম্বমাে  9  

  

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 িেস িদ্ধলর জর্য টে োিোর্  োয েক্রে পভরিোলর্ো  রদ্ধে, িোদ্ধির 

সোদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি উৎসোভ ি  রো  দ্ধি।  োেো োভে ক ন্দ্রগুদ্ধলো খুাঁদ্ধজ ভর্দ্ধি ভপিোেোিো ও 

অভিিোি রো vaccines.gov, ওদ্ধেিসোইদ্ধে কযদ্ধি পোদ্ধরর্, িোদ্ধির চ্ছজপ ক োড 438829 র্ম্বদ্ধর 

কেক্সে  রদ্ধি পোদ্ধরর্, অিিো 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর কফোর্  রদ্ধি পোদ্ধরর্। ভর্চ্ছিি  রুর্ কয 

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

অর্য ক োভিড-19 টে ো এখদ্ধর্ো অর্ুদ্ধেোভিি র্ে।     

  

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

প্রশ্নোিভল ও উির, ও িিযসূদ্ধের জর্য আেোদ্ধির ওদ্ধেিসোইে কিখুর্৷     

  

###  

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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7XeQqm6Iv4PqDZY9otWbzNIWyy9uM%2FfECAhY8FGh4AI%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7XeQqm6Iv4PqDZY9otWbzNIWyy9uM%2FfECAhY8FGh4AI%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aOWymK6TH9b9fpFYSxRUl6ypR9XEoazOjRd6zCZ7LCo%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%7Ce69baeb017c84b99501e08db2007ef88%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638138992448421960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jNxw6xOGgjMC9ZTQ8eXrAYnIhWLupM%2FATEH5d9hACcw%3D&reserved=0
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