
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 8 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে মার্ুষম্বক COVID টিকার স্ট াজ প্রদার্ 
করা হম্বয়ম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 40% এর স্টিবে সম্পণূনরূম্বে টিকাপ্রাপ্ত  

  
111,885 স্ট াজ গত 24  ণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে   

  
গত সাত বদম্বর্ প্রায় 1 বমবলয়র্ স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে   

  
রাম্বজের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আেম্ব ট করা হয় এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেমে 8 নমনিয়মর্র ঘেনি 
মার্ুষমক সমূ্পণনভামে COVID-19 টিকার ঘ াজ প্রদার্ করা হময়মে। গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র 
নেিাি নেতরণ ঘর্েওয়াকন  জমুে 111,885-টি ঘ াজ প্রদার্ করা হময়মে এেং গত সাত নদমর্ প্রায় 1 
নমনিয়র্ ঘ াজ প্রদার্ করা হময়মে।   
  
"নর্উ ইয়কন  ঘেে োহুমত িে প্রমেি করামর্ার ঘেমে অ্নেরাম অ্গ্রগনত করমে এেং আমামদর 
জর্সংখ্যামক COVID-19 এর নেরুমে অ্র্াক্রমযতার উচ্চতর স্তমর নর্ময় আসমে, নকন্তু সোই 
নর্রাপমদ এেং র্তুর্ স্বাভানেক অ্েস্থায় নিমর আসার আমগ আমামদর আরও কাজ করমত হমে," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাকরণ একটি নেমিষ সুমোগ, এেং আমরা র্তুর্ পপ-আপ সাইে খ্ুমি 
এেং ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট সম্প্রসারমণর মাধ্যমম টিকাা্টিমক েতো সম্ভে অ্যামেসমোগয কমর 
ঘতািার জর্য নদর্রাত কাজ করনে। আে নমনিয়র্ মার্ুষমক টিকা ঘদওয়া হময়মে - ো একটি 
উমেখ্মোগয মাইিিিক - তমে আমামদর প্রময়াজর্ আরও নর্উ ইয়কন োসী টিকা নর্র্ েনদ আমরা 
COVIDঘক নিরতমর হারামত িাই।"  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেমের সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইে সোর জর্য আমগ আসমি আমগ পামের্ নভনিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য ঘোগয নর্উ ইয়কন োসীমদর জর্য এখ্র্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনি ঘকেি প্রথম ঘ ামজর জর্য সংরনেত এেং প্রথম ঘ াজ প্রদামর্র পমর নিতীয় 
ঘ াজ স্বয়ংনক্রয়ভামে নর্ধ্নানরত হমে। উপরন্তু, সমস্ত টিকা প্রদার্কারীমদর ঘোগয নর্উ ইয়কন োসীমদর 
জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমনত নদমত উৎসানহত করা হয়। ঘেসে মার্ুষ ঘেমের 
পনরিানিত একটি গণ টিকাদার্ সাইমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মত িার্, তারা 'আনম নক ঘোগয (Am I 
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Eligible)' ওময়েসাইমে নগময় অ্থো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কি কমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর 
সময়সূনি নর্ধ্নারণ করমত পারমে। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নেভাগ, িামমননস, 
 াক্তার ো হাসপাতামি ঘেখ্ামর্ টিকা উপিব্ধ আমে ঘসখ্ামর্ ঘোগামোগ করমত পামরর্, অ্থো তামদর 
কাোকানে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথয খ্ুুঁজমত vaccines.gov ঘেমত পামরর্।         
  
রাজেিোেী বিেদ তথ্ে  
প্রদার্ করা ঘমাে ঘ াজগুনি - 17,166,220  
গত 24  ণ্টায় প্রদার্ করা ঘমাে ঘ াজ - 111,885  
গত 7 নদমর্ প্রদার্ করা ঘমাে ঘ াজ - 931,850  
18 এেং তার ঘেনি েয়সী নর্উ ইয়কন োসীমদর িতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপময়মের্ - 60.9%  
18 এেং তার ঘেনি েয়সী নর্উ ইয়কন োসীমদর িতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা ঘ াজ ঘপময়মের্ 
- 50.4%  
সকি নর্উ ইয়কন োসীমদর িতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 48.9%  
সকি নর্উ ইয়কন োসীমদর িতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 40.4%  
  

  
অন্তত একটি টিকার স্ট াজ 
স্টর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার বসবরজ 
সহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  577,425  2,733  487,303  5,483  
Central New 
York  

466,814  938  412,116  2,212  

Finger Lakes  587,713  2,168  509,151  8,814  
Long Island  1,261,876  4,719  999,067  9,873  
Mid-Hudson  1,035,645  3,740  837,586  9,034  
Mohawk Valley  229,111  544  200,453  1,525  
New York City  4,470,607  18,929  3,637,751  36,440  
North Country  210,948  511  191,200  654  
Southern Tier  303,753  842  262,851  2,259  
Western New 
York  

627,153  2,453  516,218  4,493  

ঘেেজমুে/সমগ্র 
ঘেমে  

9,771,045  37,577  8,053,696  80,787  
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বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 1ম স্ট াজটি 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

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

স্টমাট  ক্রমসবঞ্চত  

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

163,650  0  163,650  163,650  

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

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
স্ট াজ আসম্বে 
12/28 - 1/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  
স্ট াজ আসম্বে 
1/04 - 1/10  

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

সপ্তাহ 5  
স্ট াজ আসম্বে 
1/11 - 1/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
স্ট াজ আসম্বে  
1/18- 1/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

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

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

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

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

সপ্তাহ 9  
স্ট াজ আসম্বে  
2/8 - 2/14  

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  
3/01 - 3/07  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

সপ্তাহ 18 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 4/12 - 
4/18  

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

সপ্তাহ 19 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 4/12 - 
4/18  

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

সপ্তাহ 20 এর 
স্ট াজ  

আসম্বে 4/19 - 
5/02  

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

সপ্তাহ 21 এর 
স্ট াজ  

এম্বসম্বে 5/03 - 
5/09  

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

  



 

 

COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যািমো ন  COVID-19 টিকা নেতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন োসীমদর 
হাির্াগাদ তথয প্রদামর্র জর্য উপিভয। নর্উ ইয়কন  ঘেে স্বাস্থয নেভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধ্য সকি COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথয নরমপােন  করা 
টিকা প্রদামর্র িযানসনিটিগুনির জর্য আেিযক কমর; ঘেমের টিকাদার্ প্রমিষ্টার সে ঘিময় 
হাির্াগাদকৃত ঘমনট্র্ে প্রনতিনিত করমত  যািমোম ন  টিকাদামর্র তথয প্রনতনদর্ আপম ে করা হয়।    
  
ঘে সকি নর্উ ইয়কন োসী টিকা নেতরণ প্রনক্রয়ায় জানিয়ানত সমেহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) ঘোি-নি র্ম্বমর কি করমত পামরর্ অ্থো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমের স্বাস্থয নেভাগমক ইমমি করমত পামরর্। ঘেে েখ্র্ 
সমূ্পণন ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ করমে তখ্র্ নর্উ ইয়কন কারীমদর সামথ প্রতারণা 
োমত র্া করা হয় াা তা নর্নিত করার জর্য হেিাইমর্র কমীরা উপেুক্ত তদন্তকারী এমজনিগুনিমত 
অ্নভমোগগুনি পাঠামের্।   
  

###  
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