
 

 

 

অববম্বে প্রকাম্বলর উম্বেম্বলে: 3/15/2023  গভর্ নর কোবি হ াক 

 

 

হকাবভড-19 এর ববরুম্বে হেম্বের ড়াইম্বে অগ্রগবি সম্পম্বকন গভর্ নর হ াক 

ইেকনবাসীম্বের  ার্াগাে িিে প্রোর্ কম্বরর্   

    

গভর্ নর বর্উ ইেকনবাসীম্বের COVID-19 এর ববরুম্বে সুরবিি িাকা ও বিবকৎসা করাম্বর্ার 

জর্ে সরঞ্জামগুম্বার বেব ার অবো ি রাখম্বি উৎসাব ি কম্বরম্বের্: টেকা, বুোর, 

পরীিা ও বিবকৎসা      

   

14 মাম্বিন হেে বোপী 21 জম্বর্র মৃিয ে সম্পম্বকন বরম্বপােন করা ম্বেম্বে    

   

  

ক োভভড-19 এর ভবরুদ্ধে শোইদ্ধে কেদ্ধের অগ্রগভি ম্পদ্ধ ে গভর্ ের  যোভি কো  আজ ভর্উ 

ইে েবোীদ্ধ  আপদ্ধডে ভিদ্ধেদ্ধছর্ এবং লীদ্ধির কমুদ্ধম আদ্ধরো কবভল  দ্ধর কিখো কিওেো 

ভোইরোজভর্ি ংক্রমদ্ধের ভবস্তোর কিদ্ধ  ুরভিি িো োর জর্য িোরো গ্রে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ এমর্ 

প্রোিভম  পিদ্ধিপগুদ্ধো বে ের্ো  দ্ধরকছর্৷   

   

"প্রদ্ধিয  ভর্উ ইে েবোীদ্ধ  ভর্দ্ধজদ্ধিরদ্ধ , িোদ্ধির ভপ্রেজর্দ্ধিরদ্ধ  এবং িোদ্ধির  ভমউভর্টেদ্ধ  

ভর্রোপি ও ুস্থ রোখোর জর্য ি ে িো দ্ধি এবং ভয ব োভিেোদ্ধরর বযবোর অবযোি রোখদ্ধি 

দ্ধব," বম্বম্বের্ গভর্ নর হ াক। "টে োর কডোজগুদ্ধো ভর্দ্ধে োর্োগোি িো ুর্ এবং মোদ্ধবল বো 

ভ্রমে  রোর আদ্ধগ পরীিো  রোদ্ধর্ো ভর্শ্চিি  রুর্৷ যভি আপর্োর পরীিোর ফোফ পশ্চজটেভ 

আদ্ধ, িোদ্ধ ভচভ ৎোর ম্ভোবয অপলর্গুদ্ধো ম্পদ্ধ ে আপর্োর ডোক্তোদ্ধরর োদ্ধি  িো বুর্।"   

  

গভর্ ের কো  ভর্উ ইে েবোীদ্ধিরদ্ধ  োধোরে প্রভিদ্ধরোধমূ  বযবস্থো গ্রদ্ধের জর্য ভর্ব েন্ধভোদ্ধব 

অর্ুদ্ধরোধ জোর্োদ্ধের্ - কযমর্ টে ো ভর্দ্ধে োর্োগোি িো ো এবং টি  স্বোস্থযভবভধ অর্ুলীর্  রো - 

ফ্ু এবং ক োভভড-19 কিদ্ধ  ুরভিি িো দ্ধি এবং স্থোর্ীে োপোিোগুভদ্ধি করোগীর কবোঝো 

 মোদ্ধি। এই লীদ্ধি কেদ্ধের স্বোস্থয খোকি প্রস্তুভির প্রদ্ধচষ্টোর ভবদ্ধে ভর্উ ইে েবোীদ্ধির আপদ্ধডে 

 রোর মে গভর্ ের এই কমভ  পিদ্ধিপগুভ পুর্ব েযক্ত  দ্ধরদ্ধছর্৷   

   

ভর্উ ইে ে কেে স্বোস্থয ভবভোগ (New York State Department of Health) কেভভভলর্, কোলযো 

ভমভডেো এবং ভিভমং পভরদ্ধবোগুদ্ধোদ্ধি এ টে র্িুর্ 12-প্তোদ্ধর প্রচোরোভভযোর্ শুরু  দ্ধরদ্ধছ যোদ্ধি 

অন্তভর্ েভি ভচভ ৎো পভরভস্থভি  ভর্উ ইে েবোীদ্ধির গুরুির অুস্থিো বো মৃিুয এশোদ্ধর্োর জর্য 

প্রস্তোভবি ক োভভড-19 বোইভযোদ্ধন্ট বুেোদ্ধরর োদ্ধি োর্োগোি িো োর গুরুত্ব বুঝদ্ধি উৎোভি 

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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L%2FkmqT6ZjIExYxvgIGbocdoQTINy4xYUqK1wbA%2BI9X4%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L%2FkmqT6ZjIExYxvgIGbocdoQTINy4xYUqK1wbA%2BI9X4%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3nTJ8Pn1amOxqiqMPnHLEtL6h%2BBE8iPjueRdiQYVjw0%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JI5Z3xrFSDc3ql0EGrqCxGhwasATrjtW%2FxVvu0vy23w%3D&reserved=0


 

 

 রো ে। 65 বছর বো িোর কবভল বেী ওেো, গভেবিী, ্িূ োে, ডোেোদ্ধবটে  বো োেে বো 

ফুফুদ্ধর করোদ্ধগ আক্রোন্ত ওেো বো িুব ে প্রভিদ্ধরোধ িমিো িো ো  এই পভরভস্থভিমূ।   

   

কইোদ্ধি, স্বোস্থয ভবভোগ 4 মোদ্ধচে কল ওেো প্তোদ্ধর োপ্তোভ  ফ্ু োদ্ধভেইযোন্স ভরদ্ধপোেে প্র োল 

 দ্ধরদ্ধছ কযখোদ্ধর্ কিখো কগদ্ধছ কয এ েোর্ো বোইল প্তোদ্ধর মদ্ধিো কেেজদু্ধশ ইর্ফ্ুদ্ধেঞ্জো ংক্রমে 

কভদ্ধগোভ ভোদ্ধব বযোপ  পয েোদ্ধে রদ্ধেদ্ধছ, কযখোদ্ধর্ এখর্ পয েন্ত এই কমুদ্ধম কমোে 319,547টে 

পশ্চজটেভ ক  পোওেো কগদ্ধছ। এই ভরদ্ধপোেে কিদ্ধ  কিখো যোে কয আদ্ধগর প্তোদ্ধর িুর্োে 

কেেজদু্ধশ ভর্শ্চিি ওেো ক দ্ধর ংখযো 2 লিোংল  দ্ধম এই প্তোদ্ধ 1,854টে ক দ্ধ এদ্ধ 

িো াঁভশদ্ধেদ্ধছ, অর্যভিদ্ধ  োপোিোদ্ধ ভভিে ওেোর োমভগ্র  ংখযো 33 লিোংল  দ্ধম কেেজদু্ধশ 

131-এ এদ্ধ িো াঁভশদ্ধেদ্ধছ।    

     

অযোভ উে ক েোর ফযোভভটে এবং িীঘ েদ্ধমেোিী কবো ক ন্দ্রগুদ্ধোদ্ধি পোাঁচ বোর প্রোিুভেোব কিখো 

ভিদ্ধেদ্ধছ বদ্ধ ভরদ্ধপোদ্ধেে জোর্োদ্ধর্ো দ্ধেদ্ধছ৷ এই প্তোদ্ধ ইর্ফ্ুদ্ধেঞ্জোর  োরদ্ধে ক োদ্ধর্ো ভলশুর মৃিুযর 

খবর পোওেো যোেভর্, যো কেেবযোপী কমোে মৃিুযর ংখযো 11টেদ্ধি ভর্দ্ধে এদ্ধদ্ধছ।    

    

ফ্ু-এর কমুম অবযোি িো োর এই মদ্ধে, গভর্ ের কো  ব ভর্উ ইে েবোীদ্ধ  মদ্ধর্  ভরদ্ধে 

কির্ কয িোদ্ধির বোভ ে  ফ্ু-এর টে ো কর্ওেোর জর্য খুব কবভল কিভর দ্ধে যোেভর্। ফ্ু ভোইরো ও 

ক োভভড-19 ৃটষ্ট োরী ভোইরো উভেই ছভশদ্ধে পশদ্ধছ, িোই ুস্থ িো োর জর্য এবং স্বোস্থযদ্ধবো 

বযবস্থোর ওপর অভিভরক্ত চোপ এশোদ্ধি উভদ্ধের ভবরুদ্ধে টে ো কর্ওেোই করো উপোে।    

    

প্রোপ্ত বেস্কদ্ধির ভর্দ্ধজদ্ধির এবং 6 মোদ্ধর কবভল বেী ভলশুদ্ধির ফ্ু এবং ক োভভড-19 টে ো 

কিওেোর  িো স্মরে  ভরদ্ধে কিওেোর জর্য কেে ভডপোেেদ্ধমন্ট অভ কি বোভ ে  জর্ভলিো 

 যোদ্ধম্পইর্ অবযোি করদ্ধখদ্ধছ। ফ্ু-এর টে ো গ্রদ্ধের ভিভর্ গুদ্ধো ম্পদ্ধ ে িদ্ধিযর 

জর্য, স্থোর্ীে স্বোস্থয ভবভোদ্ধগর োদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রুর্ অিবো vaccines.gov/find-vaccines/ 

ওদ্ধেবোইে ভভশ্চজে  রুর্৷    

    

এছোশোও গভর্ ের কো  ভর্উ ইে েবোীদ্ধির বোইভযোদ্ধন্ট ক োভভড-19 এর টে োর বুেোর কডোজ 

গ্রদ্ধের উৎো ভিদ্ধে যোদ্ধের্। ভডদ্ধম্বর মোদ্ধ, ভর্উ ইে ে কেদ্ধের স্বোস্থয ভবভোগ (Department of 

Health) বোইভযোদ্ধন্ট ক োভভড-19 বুেোর কডোজ ম্পভ েি র্িুর্ ভর্দ্ধিেলর্ো কঘোেো  দ্ধরদ্ধছ, 

কযগুদ্ধো এখর্ 6 মোদ্ধর কচদ্ধে কবভল বেদ্ধর উপযুক্ত ভলশুদ্ধির জর্য ভয রদ্ধেদ্ধছ।    

    

আপদ্ধডে  রো বুেোরগুভ প্রিদ্ধম মূ ভোইরো কির্ এবং ম্প্রভি ছভশদ্ধে পশো 

ভযোভরদ্ধেন্টগুভদ্ধ  িীভূি  রদ্ধব এবং কছোে ভর্উ ইে েবোী এবং কযোগয  দ্ধর জর্য ুপোভরল 

 রো ে। বুেোদ্ধরর জর্য এ টে অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট ভর্ধ েোরে  রদ্ধি, ভর্উ ইে েবোীরো িোদ্ধির স্থোর্ীে 

ফোদ্ধম েভ,  োউভন্ট স্বোস্থয ভবভোগ, বো স্বোস্থযদ্ধবো প্রিোর্ োরীর োদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রো উভচি; 

 োছো োভছ অবস্থোর্গুদ্ধো খুাঁজদ্ধি vaccines.gov ওদ্ধেবোইদ্ধে যোর্; শ্চজপ ক োড ভদ্ধখ 438829 

র্ম্বদ্ধর কেক্সে  রুর্ অিবো 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর কফোর্  রুর্।    

  

আজদ্ধ র ডোেো ংদ্ধিদ্ধপ ভর্দ্ধচ িুদ্ধ ধরো দ্ধো:   

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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=r0pnLt7Tek5MJ0XLo9xfN6xYD86s%2FMZmZC1X84tOtIc%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUssvhB59QbojOTwnY077N8hjJIkY5Kia%2B%2FimTEn9NA%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZUssvhB59QbojOTwnY077N8hjJIkY5Kia%2B%2FimTEn9NA%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VuweZcuBKa1l1SRZ5BSzlOadc2i%2BgdkOvxtkTbbG%2Bds%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S6FR2dJIvfNQrnZ0Cqwm6eXBfRwS%2FDDzLpuuMLe6SbM%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507025055%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DoiYG%2BEWeX8cwYM9R8N9i74wx%2FUHkVbyQlyHhJJ0dBY%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Yzla3sz3xBhKosp8xYMcZRbSCF5LillNs%2FsMUQ3mYE%3D&reserved=0


 

 

 প্রবি 100  াজাম্বর হকম্বসর সংখো - 5.77  

 প্রবি 100  াজাম্বর 7 বেম্বর্র গড় হকস সংখো - 5.52  

 যিগুব পরীিার ফাফ জার্াম্বর্া  ম্বেম্বে - 38,689  

 হমাে পজজটেভ - 1,128  

 পজজটেম্বভর লিকরা  ার - 2.62%**  

 7-বেম্বর্ পজজটেম্বভর গড় লিকরা  ার - 2.47%**  

  াসপািাম্ব ভবিন  ওো হরাগী - 1,361 (-77)  

 র্িযর্ ভবিন  ওো হরাগী - 209  

 ICU-হি হরাগী - 144 (-11)  

 ইর্টেউম্ববলর্ স  ICU হি িাকা হরাগী - 49 (-5)  

 হমাে বডসিাজন - 406,873 (+238)  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােন করা র্িযর্ মৃিয ে - 21  

 HERDS-এর মাধ্েম্বম স্বাস্থ্েম্বসবা হকন্দ্রগুম্বার বরম্বপােনকৃি হমাে মৃিয ে - 62,058  

  

** কফডোদ্ধর স্বোস্থয ও মোর্ব পভরদ্ধবো ভবভোগ (Department of Health and Human Services) 

এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং ংক্রোন্ত র্ীভিমোোর পভরবিের্ এবং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো 

 ভমউভর্টেদ্ধি ভোইরোদ্ধর প্রভোব পভরমোদ্ধপর বদ্ধচদ্ধে ভর্ভেরদ্ধযোগয পেভি দ্ধো প্রভি 100,000 এ 

ক  ংখযোর কডেো -- পশ্চজটেদ্ধভর লি রো োর র্ে।   

  

কি ক েোর ইদ্ধ ট্রভর্  করপন্স কডেো ভদ্ধেম (Health Electronic Response Data 

System, HERDS) এ টে NYS DOH কডেো উৎ যো দিভর্  ভর্শ্চিি মৃিুযর কডেো ংগ্র  দ্ধর যো 

ক ব োপোিো, র্োভ েং কোম এবং প্রোপ্তবেস্কদ্ধির পভরচয েোর কফভভটেগুভ জোদ্ধর্।   

  

গুরুত্বপূর্ ন েীকা: কোমবোর, 4 এভপ্র কিদ্ধ  কফডোদ্ধর স্বোস্থয ও মোর্ব পভরদ্ধবো ভবভোগ 

(Department of Health and Human Services) ক োভভড-19 য েো ভপড অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিো 

পেভি বযবোর  রদ্ধছ এমর্ পরীিো ক ন্দ্রগুদ্ধোর জর্য কর্দ্ধগটেভ ফোফ ম্পদ্ধ ে ভরকপোেে 

 রোর বোধযবোধ িো িুদ্ধ কর্ওেোর ভবেটে  োয ে র  দ্ধরদ্ধছ। এর ফদ্ধ, ভর্উ ইে ে কেদ্ধের 

ইভিবোচদ্ধ র লিোংদ্ধলর কমটট্র  ক ব পরীিোগোদ্ধর ভরদ্ধপোেে  রো PCR (polymerase chain 

reaction, PCR) ফোফ বযবোর  দ্ধর গের্ো  রো দ্ধব। ইভিবোচ  অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিো িোও 

ভর্উ ইে ে কেেদ্ধ  ভরদ্ধপোেে  রো দ্ধব এবং র্িুর্ দিভর্  ক  এবং প্রভি 100 োজোর ক দ্ধর 

ভরদ্ধপোদ্ধেে PCR এবং অযোভন্টদ্ধজর্ পরীিোগুভ অন্তভুেক্ত  রো অবযোি রোখো দ্ধব। এই পভরবিের্ 

এবং পরীিো  রোর রীভি পভরবিের্ ওেো  অর্যোর্য ভবদ্ধের  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো  ভমউভর্টের 

উপর ভোইরোদ্ধর প্রভোব পভরমোদ্ধপর জর্য ব কচদ্ধে ভর্ভেরদ্ধযোগয কমটট্র  দ্ধো প্রভি 100,000 এর 

মদ্ধধয ক দ্ধর ংখযোর ডোেো - ইভিবোচ িোর লিোংল র্ে।   

  

 CDC-এর মাধ্েম্বম বরম্বপােনকৃি ও সংকবি হমাে মৃিয ে - 78,941  

  



 

 

NYS DOH ও NYC দ্বোরো CDC এর  োদ্ধছ ভরদ্ধপোেে ৃি এই দিভর্  ক োভভড-19 এর োমভে  কডি 

োটেেভফদ্ধ দ্ধের িদ্ধিয োপোিো, র্োভ েং কোম, প্রোপ্তবেস্কদ্ধির কবোির্, বোভশ, ভপ ও 

অর্যোর্য স্থোর্গুভ  কযদ্ধ োদ্ধর্ো স্থোদ্ধর্ মোরো যোওেো বযশ্চক্তরো অন্তভুেক্ত আদ্ধছর্।     

   

প্রভি 100K জর্ংখযোর প্রভিটে অঞ্চদ্ধর 7-ভিদ্ধর্র ক দ্ধর গশ ভর্ম্নরূপ:     

  

অঞ্চ  

রবববার, 12 মািন, 

2023  

হসামবার, 13 মািন, 

2023  

মঙ্গবার, 14 মািন, 

2023  

Capital Region  6.48  6.27  6.10  

Central New York  7.85  7.81  7.70  

Finger Lakes  9.20  9.44  9.24  

Long Island  5.60  5.43  5.32  

Mid-Hudson  5.01  4.73  4.77  

Mohawk Valley  6.03  6.01  5.42  

New York City  4.36  4.25  3.97  

North Country  10.74  10.37  9.10  

Southern Tier  10.22  10.31  10.02  

Western New 

York  
8.74  8.65  

8.65  

হেে বোপী  5.85  5.73  5.52  

     

গি ভির্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রদ্ধিয  অঞ্চদ্ধর 7-ভিদ্ধর্র পরীিোর পশ্চজটেভ ফোফদ্ধর গশ 

লি রো োর ভর্দ্ধচ কিওেো দ্ধেদ্ধছ**:     

     

অঞ্চ  

রবববার, 12 মািন, 

2023  

হসামবার, 13 মািন, 

2023  

মঙ্গবার, 14 মািন, 

2023  

Capital Region  4.92%  4.95%  4.98%  

Central New York  4.64%  4.55%  4.50%  

Finger Lakes  5.63%  5.72%  5.63%  

Long Island  2.48%  2.53%  2.64%  

Mid-Hudson  1.03%  1.01%  1.44%  

Mohawk Valley  4.56%  4.56%  4.02%  

New York City  1.43%  1.41%  1.45%  

North Country  6.10%  5.94%  5.55%  

Southern Tier  5.29%  5.29%  5.28%  

Western New 

York  9.48%  9.37%  9.49%  



 

 

হেে বোপী  2.25%  2.24%  2.47%  

     

** কফডোদ্ধর স্বোস্থয ও মোর্ব পভরদ্ধবো ভবভোগ (Department of Health and Human Services) 

এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং ংক্রোন্ত র্ীভিমোোর পভরবিের্ এবং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো 

 ভমউভর্টেদ্ধি ভোইরোদ্ধর প্রভোব পভরমোদ্ধপর বদ্ধচদ্ধে ভর্ভেরদ্ধযোগয পেভি দ্ধো প্রভি 100,000 এ 

ক  ংখযোর কডেো -- পশ্চজটেদ্ধভর লি রো োর র্ে।     

   

গি ভির্ ভিদ্ধর্ ভরদ্ধপোেে  রো প্রভিটে ভর্উ ইে ে ভটে বদ্ধরোর 7-ভিদ্ধর্র পরীিোর পশ্চজটেভ 

ফোফদ্ধর গশ লি রো োর ভর্দ্ধচ কিওেো দ্ধেদ্ধছ **:     

     

NYC-এর বম্বরা  রবববার, 12 মািন, 2023  হসামবার, 13 মািন, 2023  মঙ্গবার, 14 মািন, 2023  

Bronx  1.71%  1.64%  1.65%  

Kings  0.95%  0.91%  0.92%  

New York  2.19%  2.21%  2.16%  

Queens  1.92%  1.96%  2.00%  

Richmond  1.59%  1.54%  1.58%  

     

** কফডোদ্ধর স্বোস্থয ও মোর্ব পভরদ্ধবো ভবভোগ (Department of Health and Human Services) 

এর পরীিোর ভরদ্ধপোটেেং ংক্রোন্ত র্ীভিমোোর পভরবিের্ এবং অর্যোর্য  দ্ধে টে  োরদ্ধে, ক োদ্ধর্ো 

 ভমউভর্টেদ্ধি ভোইরোদ্ধর প্রভোব পভরমোদ্ধপর বদ্ধচদ্ধে ভর্ভেরদ্ধযোগয পেভি দ্ধো প্রভি 100,000 এ 

ক  ংখযোর কডেো -- পশ্চজটেদ্ধভর লি রো োর র্ে।     

   

গি ো, ভর্উ ইে ে কেদ্ধে 1,128  জর্ ভর্উ ইে েবোীর ক োভভড-19 পরীিো পশ্চজটেভ দ্ধেভছ, 

যোর ফদ্ধ কমোে ংখযো িো াঁভশদ্ধেদ্ধছ 6,639,307। এ টে কভগভ  ভবলি িিয ভর্ম্নরূপ:      

  

কাউবি  হমাে পজজটেভ  র্িযর্ পজজটেভ  

Albany  79,513  14  

Allegany  10,924  3  

Broome  59,467  39  

Cattaraugus  19,446  7  

Cayuga  20,681  7  

Chautauqua  29,823  21  

Chemung  26,877  9  

Chenango  11,932  14  

Clinton  22,983  12  

Columbia  14,064  6  

Cortland  13,603  5  



 

 

Delaware  10,256  3  

Dutchess  85,555  15  

Erie  271,789  101  

Essex  7,856  10  

Franklin  12,288  9  

Fulton  16,777  8  

Genesee  16,773  5  

Greene  11,134  2  

Hamilton  1,106  1  

Herkimer  17,640  7  

Jefferson  27,523  5  

Lewis  7,416  1  

Livingston  14,548  7  

Madison  17,011  7  

Monroe  194,118  63  

Montgomery  15,182  1  

Nassau  551,308  66  

Niagara  60,150  11  

NYC  3,092,270  305  

Oneida  69,701  10  

Onondaga  143,923  36  

Ontario  26,512  16  

Orange  140,801  39  

Orleans  10,678  4  

Oswego  35,022  22  

Otsego  13,442  6  

Putnam  31,810  5  

Rensselaer  42,187  8  

Rockland  119,260  12  

Saratoga  62,084  16  

Schenectady  44,114  6  

Schoharie  6,649  -  

Schuyler  4,369  2  

Seneca  7,778  2  



 

 

St. Lawrence  26,636  6  

Steuben  25,610  5  

Suffolk  570,277  65  

Sullivan  24,869  8  

Tioga  14,218  8  

Tompkins  26,928  10  

Ulster  43,620  17  

Warren  19,122  4  

Washington  16,044  2  

Wayne  22,164  9  

Westchester  336,962  45  

Wyoming  10,036  1  

Yates  4,478  -  

   

ভর্দ্ধচর িিয োপোিোদ্ধ ভভিে ওেো করোগীদ্ধির মদ্ধধয ক োভভড-19 এর পরীিোে পশ্চজটেভ ওেো 

করোগীদ্ধির  িজর্ ক োভভড-19/ক োভভড-19 ংক্রোন্ত জটেিোর  োরদ্ধে োপোিোদ্ধ ভভিে 

দ্ধেদ্ধছর্ এবং  িজর্ ক োভভড-19 বযিীি অর্য  োরদ্ধে ভভিে দ্ধেদ্ধছর্ িোদ্ধির ংখযো প্র োল 

 দ্ধর:    

  

অঞ্চ  

বিনমাম্বর্ 

 াসপািাম্ব 

ভবিন হকাবভড-

19 হরাগীর 

সংখো  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড 

সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন  

হকাবভম্বডর 

কারম্বর্ বা 

হকাবভড সংক্রান্ত 

জটেিার 

কারম্বর্ ভবিন 

হরাগীর লিাংল  

হযসব হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বব 

হকাবভড 

উম্বেখ বে র্া  

হযসব হরাগী 

ভবিনর সমম্বে 

ভবিনর কারর্ 

ব সাম্বব 

হকাবভড উম্বেখ 

বে র্া িাম্বের 

লিাংল  

Capital 

Region  95  63  66.3%  32  33.7%  

Central 

New York  72  42  58.3%  30  41.7%  

Finger 

Lakes  236  68  28.8%  168  71.2%  

Long 

Island  168  74  44.0%  94  56.0%  

Mid-

Hudson  129  52  40.3%  77  59.7%  

Mohawk 

Valley  21  9  42.9%  12  57.1%  



 

 

New York 

City  408  150  36.8%  258  63.2%  

North 

Country  36  18  50.0%  18  50.0%  

Southern 

Tier  58  16  27.6%  42  72.4%  

Western 

New York  138  59  42.8%  79  57.2%  

হেে 

বোপী  1,361  551  40.5%  810  59.5%  

  

  

ওভমক্রর্ ভযোভরদ্ধেন্ট বিেমোদ্ধর্ ংক্রমেরি ভোইরোদ্ধর 95% এর প্রভিভর্ভধত্ব  দ্ধর। ভযোভরদ্ধেন্ট 

ট্রযোভ ং ম্পদ্ধ ে আদ্ধরো িদ্ধিযর জর্য অর্ুগ্র  দ্ধর এখোদ্ধর্ ভভশ্চজে  রুর্: ক োভভড-19 ভযোভরদ্ধেন্ট 

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

  

গি ো, ক োভভড-19 এর  োরদ্ধে র্িুর্ কমোে 21টে মৃিুয ম্পদ্ধ ে ভরদ্ধপোেে  রো দ্ধেদ্ধছ, যো কমোে 

মৃিুযর ংখযোদ্ধ  62,058 জদ্ধর্ উন্নীি  দ্ধরদ্ধছ। ববোদ্ধর  োউভন্ট অর্ুোদ্ধর, ভর্দ্ধচ কভগভ  

ভভভিদ্ধি কভদ্ধঙ কিখোদ্ধর্ো দ্ধেদ্ধছ:    

  

কাউবি  র্িযর্ মৃিয ে  

Allegany  1  

Bronx  1  

Broome  1  

Chautauqua  1  

Kings  1  

Livingston  1  

Monroe  4  

Nassau  1  

New York  1  

Richmond  2  

Saratoga  1  

Seneca  1  

Suffolk  1  

Wayne  2  

Westchester  2  

সব নম্বমাে  21  

  

  

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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCSmt3xFsZKTAEA%2BPX%2BJRrST8mKtZD%2FQ02vBvWtDBQ4%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hCSmt3xFsZKTAEA%2BPX%2BJRrST8mKtZD%2FQ02vBvWtDBQ4%3D&reserved=0


 

 

কযব ভর্উ ইে েবোী 5-11 বছর বেী ভলশুদ্ধির জর্য টে োর অযোপদ্ধেন্টদ্ধমন্ট ভর্দ্ধি চোর্ 

িোদ্ধিরদ্ধ  িোদ্ধির ন্তোদ্ধর্র ভলশুদ্ধরোগ ভবদ্ধলজ্ঞ, পোভরবোভর  ভচভ ৎ ,  োউভন্ট স্বোস্থয ভবভোগ, 

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

গ্রোমীে স্বোস্থয ক ন্দ্র বো কযব ফোদ্ধম েভ এই বে িদ্ধর জর্য টে োিোর্  োয েক্রম পভরচোর্ো  রদ্ধছ, 

িোদ্ধির োদ্ধি কযোগোদ্ধযোগ  রদ্ধি উৎোভি  রো দ্ধে। মো-বোবো ও অভভভোব রো  োছো োভছ 

অবস্থোর্ খুাঁদ্ধজ কপদ্ধি ভভশ্চজে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ vaccines.gov িোদ্ধির শ্চজপ ক োড 438829 র্ম্বদ্ধর 

কেক্সে  রদ্ধি পোদ্ধরর্ বো    রদ্ধি পোদ্ধরর্ 1-800-232-0233 র্ম্বদ্ধর। ভর্শ্চিি  রুর্ কয 

কপ্রোভোইডোর ফোইজোর-বোদ্ধেোএর্দ্ধে  ক োভভড-19 টে ো প্রিোর্  দ্ধর, কযদ্ধিু এই বে িদ্ধর জর্য 

অর্য ক োভভড-19 টে ো এখদ্ধর্ো অর্ুদ্ধমোভিি র্ে।     

  

ভবদ্ধলভোদ্ধব এই বেী ভলশুদ্ধির ভপিোমোিো ও অভভভোব দ্ধির জর্য র্িুর্ িিয, বহু শ্চজজ্ঞোভি 

প্রশ্নোবভ ও উির, ও িিযূদ্ধের জর্য আমোদ্ধির ওদ্ধেবোইে কিখুর্৷     

  

###  

  

  

  

 
আদ্ধরো ংবোি এখোদ্ধর্ পোওেো যোদ্ধব: www.governor.ny.gov 

ভর্উ ইে ে কেে | এশ্চক্সভ উটেভ কচম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্োবস্ক্রোইব  রুর্ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5Yzla3sz3xBhKosp8xYMcZRbSCF5LillNs%2FsMUQ3mYE%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%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ghoQ%2B%2FaU4EsldxB5PqDu4K7RJ5PUdvlG1hzMUke0uBE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XqJZ5TFWUSStFpZ%2BDjvDw6EPh5TdDCAXOwD8iYaWwrc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES543063C13DD5CF64852589730069F05400000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ca29fdc8953364949124508db258a99fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145049507181276%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pt0Af0EgIkt3GiKsFxlW6tzGznNgNP7vwIwPXLmCeYY%3D&reserved=0

