
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের টিকাদার্ পবরকল্পর্া সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর হালর্াগাদ তথ্ে প্রদার্ 
কম্বরম্বের্  

  
147,654 স্ট াজ গত 24 ঘণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে     

  
গত সাত বদম্বর্ 1.1 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে     

  
রাম্বজের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা হয় এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর টিকাদার্ কমনসূচি সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর হালর্াগাদ 
তথ্য প্রদার্ কমরমের্। গত 24 ঘণ্টায় চর্উ ইয়মকন র চবশাল চবতরণ নর্টওয়াকন  জমুে 1,47,654-টি 
ন াজ নদওয়া হময়মে এবং গত সাত চদমর্ 1.1 চমচলয়মর্রও নবচশ ন াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"আমামদর প্রদার্কারীরা মার্ুমের বাহুমত আরও শট প্রমবশ করামত ঘচে ধমর কাজ িাচলময় যামে, 
এবং আমরা চর্চিত করচে নয টিকাটি নযর্ সারা রাজয জমুে প্রমতযমকর কামে অ্যামেসমযাগয হয় 
নসচদমক র্জর চদচে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাটি কাজ কমর, এবং এটি আমামদর এই 
ভাইরাসমক পরাচজত করার নসরা অ্স্ত্র। আপর্ার বয়স বা অ্র্য নয নকার্ উপাময় আপচর্ চর্মজমক 
নেণীবদ্ধ করমত পেন্দ করুর্ র্া নকর্, আপচর্ই প্রথ্ম র্র্ চযচর্ এই শট পামবর্ - লক্ষ লক্ষ চর্উ 
ইয়কন বাসীমক ইচতমমধযই চর্মজমদর এবং তামদর চপ্রয়জর্মদর রক্ষা করার জর্য টিকা নদওয়া হময়মে। 
যচদ আপর্ার এখর্ও টিকা র্া নর্ওয়া হময় থ্ামক, তাহমল অ্র্ুগ্রহ কমর এটি দ্রুত করুর্ কারণ 
আমামদর কম ার পচরেমমর অ্গ্রগচত রক্ষার জর্য আমামদর সবাইমক আমামদর ভূচমকা পালর্ করমত 
হমব।"   
  
চর্উ ইয়কন  নেমটর সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইট সবার জর্য আমগ আসমল আমগ পামবর্ চভচিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য নযাগয চর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এখর্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল সামথ্ প্রথ্ম ন ামজর জর্য সংরচক্ষত এবং প্রথ্ম ন াজ নদওয়ার পমর চিতীয় ন াজ 
স্বয়ংচিয়ভামব চর্ধনাচরত হমব। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকচসর্ সরবরাহকারীমদর নযাগয চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমচত চদমত উৎসাচহত করা হয়। নযসব মার্ুে নেমটর 
পচরিাচলত একটি গণ টিকাদার্ সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট চর্মত িার্, তারা 'আচম চক নযাগয (Am I 
Eligible)' ওময়বসাইমট চগময় অ্থ্বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর 
সময়সূচি চর্ধনারণ করমত পারমব। মার্ুে অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয চবভাগ, ফামমনচস, 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

 াক্তার বা হাসপাতামল নযখামর্ টিকা উপলব্ধ আমে নসখামর্ নযাগামযাগ করমত পামরর্, অ্থ্বা তামদর 
কাোকাচে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথ্য খুুঁজমত vaccines.gov নযমত পামরর্।     
  
রাজেিোপী বিেদ তথ্ে  
প্রদার্ করা নমাট ন াজগুচল - 15,882,018  
গত 24 ঘন্টায় প্রদার্ করা নমাট ন াজ - 147,654  
গত 7 চদমর্ প্রদার্ করা নমাট ন াজ - 1,179,020  
চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাণ যারা অ্ন্তত একটি টিকার ন াজ নপময়মের্ - 46.9%  
চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাণ যারা সমূ্পণন টিকার ন াজ নপময়মের্ - 35.7%  
  

  
অন্তত একটি টিকার স্ট াজ 
স্টর্ওয়া িেবি  

  
সম্পরূ্ন টিকার বসবরজ 
সহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাে  

গত  
24 ঘণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাে  

গত  
24 ঘণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  552,431  3,614  425,891  7,053  
Central New 
York  

451,900  2,569  378,884  7,099  

Finger Lakes  565,925  3,069  444,382  7,364  
Long Island  1,196,857  7,983  886,537  13,644  
Mid-Hudson  990,921  5,819  725,759  13,772  
Mohawk Valley  222,623  1,127  183,044  3,008  
New York City  4,270,684  20,918  3,196,273  42,925  
North Country  206,045  459  182,384  1,912  
Southern Tier  294,458  1,241  239,856  3,825  
Western New 
York  

604,419  1,809  460,473  3,287  

নেটজমুে/সমগ্র 
নেমট  

9,356,263  48,608  7,123,483  103,889  

  
  
                   
  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পরূ্নভাম্বি 1ম স্ট াজটি সরিরাহ 
করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পরূ্নভাম্বি 2য় স্ট াজগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে 

স্টমাে  ক্রমসবঞ্চত  

সপ্তাহ 1  163,650  0  163,650  163,650  



 

 

স্ট াজ আসম্বে 
12/14 - 12/20  
সপ্তাহ 2  

স্ট াজ আসম্বে 
12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
স্ট াজ আসম্বে 
12/28 - 01/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  
স্ট াজ আসম্বে 
01/04 - 01/10  

239,025  165,150  404,175  1,247,345  

সপ্তাহ 5  
স্ট াজ আসম্বে 
01/11 - 01/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
স্ট াজ আসম্বে  
01/18- 01/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাহ 7  
স্ট াজ আসম্বে  
01/25 - 01/31  

260,150  239,525  499,675  2,801,055  

সপ্তাহ 8  
স্ট াজ আসম্বে  
02/01 - 02/07  

321,850  220,720  542,570  3,343,625  

সপ্তাহ 9  
স্ট াজ আসম্বে  
02/8 - 02/14  

320,000  244,500  564,500  3,908,125  

সপ্তাহ 10  
স্ট াজ আসম্বে  
2/15 - 2/21  

356,990  265,525  622,515  4,530,640  

সপ্তাহ 11  
স্ট াজ আসম্বে  
2/22 - 2/28  

393,530  305,780  699,310  5,229,950  

সপ্তাহ 12  
স্ট াজ আসম্বে  
03/01 - 03/07  

1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  



 

 

সপ্তাহ 13 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/08 - 03/14  

618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

সপ্তাহ 14 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/15 - 03/21  

699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

সপ্তাহ 15 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/22 - 03/28  

828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

সপ্তাহ 16 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/29 - 04/04  

819,800  569,905  1,389,705  11,925,755  

সপ্তাহ 17 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
04/05 - 04/12  

1,068,455  658,770  1,727,225  13,652,980  

সপ্তাহ 18 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 04/12 - 
04/18  

763,825  774,825  1,538,650  15,191,630  

সপ্তাহ 19 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 04/12 - 
04/18  

738,340  507,620  1,245,960  16,437,590  

সপ্তাহ 20 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 04/19 - 
05/02  

757,005  662,790  1,419,795  17,857,385  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরণ সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ তথ্য প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  নেট স্বাস্থয চবভাগ (New York State 
Department of Health) 24 ঘণ্টার মমধয সকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপাটন  করার 
জর্য টিকা প্রদামর্র ফযাচসচলটি প্রময়াজর্; নেমটর টিকাদার্ প্রমিষ্টার সবমিময় হালর্াগাদকৃত নমচট্র্ে 
প্রচতফচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথ্য প্রচতচদর্ আপম ট করা হয়।   
  
নয সকল চর্উ ইয়কন বাসী টিকা চবতরণ প্রচিয়ায় জাচলয়াচত সমন্দহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) নটাল-চি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ নেমটর স্বাস্থয চবভাগমক ইমমল করমত পামরর্। নেট 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

পুমরাপুচর নযাগয জর্গণমক টিকা নদওয়ার জর্য কাজ কমর বমল চর্উ ইয়কন কারীমদর সুচবধা নর্ওয়া 
হমে র্া তা চর্চিত করার জর্য হটলাইমর্র কমীরা উপযুক্ত তদন্তকারী এমজচিগুচলমত অ্চভমযামগর 
চদমক র্জর রাখমবর্।   
  

###  
 

আমরা সংবাদ নপমত নদখুর্ www.governor.ny.gov 
চর্উ ইয়কন  নেট | এচেচকউটিভ নিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=fe9116ea-a10a2ffb-fe93efdf-000babd9fe9f-b92904b4a15fb344&q=1&e=a307885a-5c4e-4fc2-bf2b-3097f4f66a40&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0E526736E0E875F5852586CB0058FB0700000000000000000000000000000000

