
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে এই েরম্বে SUNY এিং CUNY ঘিাম্বডন র সরাসবর ক্লাম্বস অংে 
ঘর্ওয়া সমস্ত বেক্ষার্থীর জর্ে টিকাদার্ প্রম্বয়াজর্  

  
গভর্নর সকল ঘিসরকাবর কম্বলজম্বক টিকাদাম্বর্ উৎসাবিে কম্বরর্  

  
1,12,150 ঘডাজ গে 24  ণ্টায় ঘদওয়া িম্বয়ম্বে  

  
গে সাে বদম্বর্ প্রায় 1.1 বমবলয়র্ ঘডাজ ঘদওয়া িম্বয়ম্বে  

  
ঘেম্বের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার ডোেম্বিাডন  প্রবেবদর্ আপম্বডে করা িয় এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়কন  
(SUNY) এবং নসটি ইউনর্ভানসনটি অ্ব নর্উ ইয়কন  (CUNY) ঘবার্ন গুনির এই শরমে সরাসনর 
ক্লামস অ্ংশ ঘর্ওয়া সমস্ত নশক্ষার্থীর জর্য টিকাদামর্র প্রমাণ প্রময়াজর্ হমব এবং সমস্ত ঘবসরকানর 
নবশ্বনবদযািয় এবং কমিজগুনিমক একই নর্মদন নশকা গ্রহণ করমে উৎসানহে কমরমের্। গে 24  ণ্টায় 
নর্উ ইয়মকন র নবশাি নবেরণ ঘর্টওয়াকন  জমুে 112,150 ঘর্াজ প্রদার্ করা হময়মে এবং গে সাে 
নদমর্ প্রায় 1.1 নমনিয়র্ ঘর্াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"নর্উ ইয়মকন  জর্সংখ্যার 60 শোংমশরও ঘবনশ অ্ন্তে ভযাকনসমর্র একটি ঘর্াজ ঘেময়মের্, নকন্তু 
আমরা আমামদর প্রমেষ্টায় অ্গ্রগামী রময়নে কারণ বাস্তবো হমে আমরা ঘকবি আমামদর ঘেমটই 
র্য়, ঘদশবযােী টিকাদামর্র হার হ্রাস ঘদখ্মে োনে।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকার নবরুমে 
ঘকামর্া ের্থযগে েুনি ঘর্ই এবং আের্ার ঘর্াজ র্া োওয়ার ঘকামর্া অ্জহুাে ঘর্ই। এই টিকা এমর্ 
অ্স্ত্র ো আমামদরমক COVID-এর নবরুমে েুমে জয়িাভ করমে সহায়ো করমব এবং োই আনম 
প্রমেযকমক অ্র্ুমরাধ করনে োমদর এখ্র্ও টিকা গ্রহণ করা প্রময়াজর্ োরা ঘের্ ঘেট জমুে 
আমামদর অ্মর্ক সাইমটর মমধয ঘেমকামর্া একটিমে এটি গ্রহণ কমর।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সমস্ত গণ টিকাদার্ সাইট সবার জর্য আমগ আসমি আমগ োমবর্ নভনিমে 
ওয়াক-ইর্ টিকাদামর্র জর্য ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এখ্র্ উন্মুি। ওয়াক-ইর্ 
অ্যােময়ন্টমমন্টগুনি শুধ ুপ্রর্থম ঘর্ামজর জর্য সংরনক্ষে এবং প্রর্থম ঘর্াজ ঘদওয়ার েমর নিেীয় ঘর্াজ 
স্বয়ংনিয়ভামব নর্ধনানরে হমব। উেরন্তু, সমস্ত ভযাকনসর্ সরবরাহকারীমদর ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যােময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমনে নদমে উৎসানহে করা হয়। ঘেসব মার্ুষ ঘেমটর 
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েনরোনিে একটি গণ টিকাদার্ সাইমট অ্যােময়ন্টমমন্ট নর্মে োর্, োরা 'আনম নক ঘোগয (Am I 
Eligible)' ওময়বসাইমট নগময় অ্র্থবা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কি কমর একটি 
অ্যােময়ন্টমমমন্টর সময়সূনে নর্ধনারণ করমে োরমব। মার্ুষ অ্যােময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 
নবভাগ, ফামমননস, র্ািার বা হাসোোমি ঘেখ্ামর্ টিকা আমে ঘসখ্ামর্ ঘোগামোগ করমে োমরর্ 
অ্র্থবা োমদর কাোকানে টিকার অ্যােময়ন্টমমমন্টর ের্থয খ্ুুঁজমে vaccines.gov ঘেমে োমরর্।       
  
ঘেেিোপী বিেদ ের্থে  
প্রদার্ করা ঘমাট ঘর্াজগুনি - 16,826,409  
গে 24  ণ্টায় ঘমাট 112,150 ঘর্াজ প্রদার্ করা হময়মে  
গে 7 নদমর্ প্রদার্ করা ঘমাট ঘর্াজ - 1,092,045  
18 এবং োর ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমদর শেকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তে একটি টিকার ঘর্াজ 
ঘেময়মের্ - 60.2%  
18 এবং োর ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমদর শেকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা ঘর্াজ ঘেময়মের্ 
- 48.9%  
সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর শেকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তে একটি টিকার ঘর্াজ ঘেময়মের্ - 48.4%  
সকি নর্উ ইয়কন বাসীমদর শেকরা েনরমাণ োরা েণূন টিকার ঘর্াজ ঘেময়মের্ - 39.1%  
  

  
অন্তে একটি টিকার ঘডাজ 
ঘর্ওয়া িেবি  

  
পণূন টিকার বসবরজ 
পাওয়া িেবি  

  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চে  
ঘমাে  

গে  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চে  
ঘমাে  

গে  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  570,141  1,774  473,147  5,150  
Central New 
York  

463,866  1,136  404,444  2,661  

Finger Lakes  582,580  1,397  491,612  3,637  
Long Island  1,246,916  6,294  963,616  9,484  
Mid-Hudson  1,024,084  3,481  806,014  8,990  
Mohawk Valley  227,642  434  195,654  1,459  
New York City  4,413,593  15,781  3,523,865  45,891  
North Country  209,535  237  188,694  588  
Southern Tier  301,897  707  256,966  1,768  
Western New 
York  

621,690  1,909  500,496  4,724  

ঘেটজমুে/সমগ্র 
ঘেমট  

9,661,944  33,150  7,804,508  84,352  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
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বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 1ম 
ঘডাজটি সরিরাি 
করা িম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 2য় 
ঘডাজগুবল 
সরিরাি করা 
িম্বয়ম্বে 

ঘমাে  ক্রমির্নমার্  

সপ্তাি 1  
ঘডাজ আসম্বে 12/14 - 12/20  

163,650  0  163,650  163,650  

সপ্তাি 2  
ঘডাজ আসম্বে 12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাি 3  
ঘডাজ আসম্বে 12/28 - 1/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাি 4  
ঘডাজ আসম্বে 1/04 - 1/10  

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

সপ্তাি 5  
ঘডাজ আসম্বে 1/11 - 1/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাি 6  
ঘডাজ আসম্বে  
1/18- 1/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাি 7  
ঘডাজ আসম্বে  
1/25 - 1/31  

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

সপ্তাি 8  
ঘডাজ আসম্বে  
2/01 - 2/07  

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

সপ্তাি 9  
ঘডাজ আসম্বে  
2/8 - 2/14  

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

সপ্তাি 10  
ঘডাজ আসম্বে  
2/15 - 2/21  

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

সপ্তাি 11  
ঘডাজ আসম্বে  
2/22 - 2/28  

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



 

 

সপ্তাি 12  
ঘডাজ আসম্বে  
3/01 - 3/07  

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

সপ্তাি 13 এর ঘডাজ আসম্বে 3/08 - 
3/14  

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

সপ্তাি 14 এর ঘডাজ আসম্বে 3/15 - 
03/21  

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

সপ্তাি 15 এর ঘডাজ আসম্বে 3/22 - 
03/28  

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

সপ্তাি 16 এর ঘডাজ আসম্বে 3/29 - 
4/04  

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

সপ্তাি 17 এর ঘডাজ আসম্বে 4/05 - 
4/12  

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

সপ্তাি 18 এর ঘডাজ  
আসম্বে 4/12 - 4/18  

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

সপ্তাি 19 এর ঘডাজ  
আসম্বে 4/12 - 4/18  

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

সপ্তাি 20 এর ঘডাজ  
আসম্বে 4/19 - 5/02  

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

সপ্তাি 21 এর ঘডাজ  
আসম্বে 5/03 - 5/09  

451,100  556,950  1,008,050  18,865,435  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার র্যাশমবার্ন  COVID-19 টিকা নবেরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হাির্াগাদ ের্থয প্রদামর্র জর্য িভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State 
Department of Health, NYSDOH) 24  ণ্টার মমধয সকি COVID-19 টিকা প্রদামর্র ের্থয 
নরমোটন  করার জর্য টিকা প্রদামর্র ফযানসনিটি প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাদার্ প্রমেষ্টার সবমেময় 
হাির্াগাদকৃে ঘমনট্র্ক্স প্রনেফনিে করমে র্যাশমবামর্ন  টিকাদামর্র ের্থয প্রনেনদর্ আেমর্ট করা হয়।   
  
ঘে সকি নর্উ ইয়কন বাসী টিকা নবেরণ প্রনিয়ায় জানিয়ানে সমেহ কমরর্ োরা  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-নি র্ম্বমর কি করমে োমরর্ অ্র্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নবভাগমক ইমমি করমে োমরর্। ঘেট 
েুমরােুনর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ কমর বমি নর্উ ইয়কন কারীমদর সুনবধা ঘর্ওয়া 
হমে র্া ো নর্নিে করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উেেুি েদন্তকারী এমজনিগুনিমে অ্নভমোমগর 
নদমক র্জর রাখ্মবর্।  
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