
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়ম্বকন র প্রাপ্তিয়স্কম্বের 50 েতাাংে সম্পণূন COVID-19 
টিকার বসবরজ সম্পণূন কম্বরম্বের্   

  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজে টিকার 17 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে ঘ াজ প্রোর্ করা হম্বয়ম্বে।  

  
116,093 ঘ াজ গত 24  ণ্টায় ঘেওয়া হম্বয়ম্বে   

  
গত সাত বেম্বর্ প্রায় 1 বমবলয়র্ ঘ াজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে   

  
রাম্বজের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবের্ আপম্ব ট করা হয় এখাম্বর্  

  
টিকার ট্র্োকাম্বর িয়ম্বসর গ্রুপ এিাং বলঙ্গ দ্বারা টিকাকরম্বণর অগ্রগবত সম্পবকন ত তথ্ে এখাম্বর্ 

উপলব্ধ  
  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর 200-টিরও ঘিবে পপ-আপ টিকাকরণ সাইম্বটর তথ্ে এখাম্বর্ টিকার ট্র্োকাম্বর 

উপলব্ধ   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে 50 শতাাংশ নর্উ ইয়কন বাসীরা োমের বয়স 
18 এবাং তার ঘবনশ, COVID-19 টিকার অ্ন্তত একটি ঘ াজ ঘেময়মের্। উেরন্তু, গভর্নর ঘ াষণা 
কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে ঘমাট 17 নমনেয়মর্রও ঘবনশ টিকার ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে। 
গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র নবশাে নবতরণ ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 116,093-টি ঘ াজ প্রোর্ করা 
হময়মে এবাং গত সাত নেমর্ প্রায় 1 নমনেয়র্ ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে।   
  
"টিকাকরমণর ঘেমে আমামের অ্বযাহত অ্গ্রগনত অ্ভূতেূবন এবাং এটি নর্উ ইয়কন  জমু়ে আমামের 
প্রোর্কারী এবাং ঘেচ্ছামসবকমের সমস্ত ভাে কামজর ফে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
গুরুত্বেূণন মাইেফেকগুনেমত ঘে ৌঁেনচ্ছ, নকন্তু টিকা নর্মত আসা মার্ুমষর হার হ্রাস ঘেময়মে, এবাং এটি 
উমেগজর্ক। আমরা নবমশষ কমর তরুণ এবাং োমের মমর্ সমেহ আমে তামের উের মমর্ানর্মবশ 
করনে, এবাং আমরা সম্প্রোময়র ঘর্তামের সামে কাজ করা চানেময় োনচ্ছ এবাং এই বাতন াটি প্রচার 
করনে ঘে প্রমতযমকর তামের শটগুনে ঘর্ওয়া েরকার কারণ এই টিকা এই েশুটিমক েরানজত করার 
ঘেমে আমামের মূে অ্স্ত্র।"  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data


 

 

নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইট সবার জর্য আমগ আসমে আমগ োমবর্ নভনিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য এখর্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যােময়ন্টমমন্টগুনে ঘকবে প্রেম ঘ ামজর জর্য সাংরনেত এবাং প্রেম ঘ াজ প্রোমর্র েমর নেতীয় 
ঘ াজ েয়াংনিয়ভামব নর্র্নানরত হমব। উেরন্তু, সমস্ত ভযাকনসর্ সরবরাহকারীমের ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বাসীমের জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যােময়ন্টমমমন্টর অ্র্মুনত নেমত উৎসানহত করা হয়। ঘেসব মার্ষু 
ঘেমটর েনরচানেত একটি গণ টিকাোর্ সাইমট অ্যােময়ন্টমমন্ট নর্মত চার্, তারা 'আনম নক ঘোগয 
(Am I Eligible)' ওময়বসাইমট নগময় অ্েবা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কে কমর একটি 
অ্যােময়ন্টমমমন্টর সময়সূনচ নর্র্নারণ করমত োরমব। মার্ুষ অ্যােময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় োস্থয 
নবভাগ, ফামমননস,  াক্তার বা হাসোতামে ঘেখামর্ টিকা উেেব্ধ আমে ঘসখামর্ ঘোগামোগ করমত 
োমরর্, অ্েবা তামের কাোকানে টিকার অ্যােময়ন্টমমমন্টর তেয খুৌঁজমত vaccines.gov ঘেমত 
োমরর্।         
  
রাজেিোপী বিেে তথ্ে  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুনে - 17,054,335  
গত 24  ণ্টায় প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 116,093  
গত 7 নেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 982,557  
18 এবাং তার ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘেময়মের্ - 60.7%  
18 এবাং তার ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা ঘ াজ ঘেময়মের্ 
- 50.0%  
সকে নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 48.8%  
সকে নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 40.0%  
  

  
অন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার বসবরজ 
সহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  574,692  2,416  481,820  4,304  
Central New 
York  

465,876  922  409,904  2,304  

Finger Lakes  585,545  1,482  500,337  4,311  
Long Island  1,257,157  4,997  989,194  12,850  
Mid-Hudson  1,031,905  3,987  828,552  11,895  
Mohawk Valley  228,567  481  198,928  1,892  
New York City  4,451,678  18,336  3,601,311  40,805  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank


 

 

North Country  210,437  474  190,546  818  
Southern Tier  302,911  463  260,592  2,082  
Western New 
York  

624,700  1,573  511,725  5,792  

ঘেটজমু়ে/সমগ্র 
ঘেমট  

9,733,468  35,131  7,972,909  87,053  

  
  

  
                       
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রোর্কারীম্বের 
সম্পণূনভাম্বি 1ম 
ঘ াজটি সরিরাহ 
করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রোর্কারীম্বের 
সম্পণূনভাম্বি 2য় 
ঘ াজগুবল 
সরিরাহ করা 
হম্বয়ম্বে 

ঘমাট  ক্রমসবঞ্চত  

সপ্তাহ 1  
ঘ াজ আসম্বে 12/14 - 12/20  

163,650  0  163,650  163,650  

সপ্তাহ 2  
ঘ াজ আসম্বে 12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
ঘ াজ আসম্বে 12/28 - 1/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  
ঘ াজ আসম্বে 1/04 - 1/10  

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

সপ্তাহ 5  
ঘ াজ আসম্বে 1/11 - 1/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
ঘ াজ আসম্বে  
1/18- 1/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাহ 7  
ঘ াজ আসম্বে  
1/25 - 1/31  

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

সপ্তাহ 8  
ঘ াজ আসম্বে  
2/01 - 2/07  

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

সপ্তাহ 9  
ঘ াজ আসম্বে  
2/8 - 2/14  

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



 

 

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

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

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

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

সপ্তাহ 12  
ঘ াজ আসম্বে  
3/01 - 3/07  

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

সপ্তাহ 13 এর ঘ াজ আসম্বে 3/08 - 
3/14  

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

সপ্তাহ 14 এর ঘ াজ আসম্বে 3/15 - 
03/21  

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

সপ্তাহ 15 এর ঘ াজ আসম্বে 3/22 - 
03/28  

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

সপ্তাহ 16 এর ঘ াজ আসম্বে 3/29 - 
04/04  

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

সপ্তাহ 17 এর ঘ াজ আসম্বে 4/05 - 
4/12  

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

সপ্তাহ 18 এর ঘ াজ  
আসম্বে 4/12 - 4/18  

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

সপ্তাহ 19 এর ঘ াজ  
আসম্বে 4/12 - 4/18  

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

সপ্তাহ 20 এর ঘ াজ  
আসম্বে 4/19 - 5/02  

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

সপ্তাহ 21 এর ঘ াজ  
এম্বসম্বে 5/03 - 5/09  

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

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাের্াগাে তেয প্রোমর্র জর্য উেেভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট োস্থয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমর্য সকে COVID-19 টিকা প্রোমর্র তেয নরমোটন  করার 
জর্য টিকা প্রোমর্র ফযানসনেটি প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সবমচময় হাের্াগােকৃত ঘমনট্র্ক্স 
প্রনতফনেত করমত  যাশমবাম ন  টিকাোমর্র তেয প্রনতনের্ আেম ট করা হয়।    
  
ঘে সকে নর্উ ইয়কন বাসী টিকা নবতরণ প্রনিয়ায় জানেয়ানত সমেহ কমরর্ তারা  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাে-নি র্ম্বমর কে করমত োমরর্ অ্েবা 

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


 

 

STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর োস্থয নবভাগমক ইমমে করমত োমরর্। ঘেট েখর্ 
সমূ্পণন ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ করমে তখর্ নর্উ ইয়কন কারীমের সামে প্রতারণা 
োমত র্া করা হয় াা তা নর্নিত করার জর্য হটোইমর্র কমীরা উেেুক্ত তেন্তকারী এমজনিগুনেমত 
অ্নভমোগগুনে োঠামবর্।   
  

###  

 
আমরা সাংবাে ঘেমত ঘেখুর্ www.governor.ny.gov 
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আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
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