
 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে সকল বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 50 েতাাংে অন্তত একটি COVID-
19 এর টিকা ঘেম্বয়ম্বের্  

  
143,553 ঘ াজ গত 24  ণ্টায় ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  

  
গত সাত বেম্বর্ 885,608 এরও ঘিবে ঘ াজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে    

  
োইলট ঘপ্রাগ্রাম্বমর 3 বেম্বর্ MTA ঘেের্ েেগুবলম্বতেে-আে টিকাকরণ সাইটগুবলম্বত 1,198 ঘ াজ 

প্রম্বয়াগ করা হয়  
  

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

ভোকবসর্ ট্র্োকার সিনম্বেষ েে-আে ইম্বভন্ট ঘ াজ প্রোম্বর্র ঘ টা বেম্বয় আেম্ব ট করা হম্বয়ম্বে 
এখাম্বর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে 50 শতাাংশ নর্উ ইয়কন বাসীরা COVID-19 
টিকার নসনরজ সমূ্পণন কমরমের্। গত 24  ন্টায় রামজযর নবশাে নবতরণ ঘর্টওয়াকন জমু়ে 143,553-
টি ঘ াজ প্রদার্ করা হময়মে এবাং MTA ঘেশর্ েমের আটটি েে-আে টিকাকরণ সাইমট 1,198-
টি ঘ াজ ঘদওয়া হময়মে 12 ঘম চােু হওয়া োইেট ঘপ্রাগ্রামমর তৃতীয় নদমর্, োর ফমে নতর্ নদমর্র 
ঘমাট ঘ ামজর সাংখ্যা 3,473 হময়মে। গত সাত নদমর্ রাজযবযােী 885,608-টি ঘ াজ প্রদার্ করা 
হময়মে।    
  
"টিকাকরমণর ঘেমে আমামদর অ্গ্রগনত েেণীয়, এবাং নর্উ ইয়মকন র প্রায় অ্মধনক মার্ুষ এখ্র্ টিকার 
অ্ন্তত একটি ঘ াজ োওয়ার সামে আমরা ক্রমাগত সু়েমের ঘশমষর আমোর নদমক এনগময় চমেনে। 
েখ্র্ আমরা েুর্রায় খ্ুেমত এবাং একটি র্তুর্ স্বাভানবমকর সামে সামঞ্জসয করনে, তখ্র্ আমামদর 
মমর্ রাখ্মত হমব ঘে এই ভাইরাসটি এখ্র্ও রময়মে এবাং তামক েরাস্ত করমত টিকা আমামদর 
সমবনাত্তম অ্স্ত্র," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাটি কাজ কমর, এবাং আমরা প্রনতটি সম্প্রদাময় এটি 
অ্যামেসমোগয করার জর্য ো নকেু করমত োনর তা কমর চমেনে। েনদ আের্ার এখ্র্ও আের্ার 
শট ঘর্ওয়া র্া হময় োমক, আের্ামক ঘকবে আমামদর একটি সাইমট ঘেমত হমব এবাং আের্ার হাতা 
গুমটামত হমব।"  
  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/new-york-state-vaccine-pop-program


নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইট সবার জর্য আমগ আসমে আমগ োমবর্ নভনত্তমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য ঘোগয নর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এখ্র্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যােময়ন্টমমন্টগুনে ঘকবে প্রেম ঘ ামজর জর্য সাংরনেত এবাং প্রেম ঘ াজ প্রদামর্র েমর নিতীয় 
ঘ াজ স্বয়াংনক্রয়ভামব নর্ধনানরত হমব। উেরন্তু, সমস্ত টিকা সরবরাহকারীমদর ঘোগয নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যােময়ন্টমমমন্টর অ্র্মুনত নদমত উৎসানহত করা হয়। ঘেসব মার্ষু 
ঘেমটর েনরচানেত একটি গণ টিকাদার্ 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 নর্ধনারণ করমত োরমব। মার্ুষ অ্যােময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 
নবভাগ, ফামমননস,  াক্তার বা হাসোতামে ঘেখ্ামর্ টিকা উেেব্ধ আমে ঘসখ্ামর্ ঘোগামোগ করমত 
োমরর্, অ্েবা তামদর কাোকানে টিকার অ্যােময়ন্টমমমন্টর তেয খ্ুুঁজমত vaccines.gov ঘেমত োমরর্।          
  
রাজেিোেী বিেে তথ্ে  
প্রদার্ করা ঘমাট ঘ াজগুনে - 17,450,324  
গত 24  ণ্টায় প্রদার্ করা ঘমাট ঘ াজ - 143,553  
গত 7 নদমর্ প্রদার্ করা ঘমাট ঘ াজ - 885,608  
18 এবাং তার ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘেময়মের্ - 61.4%  
18 এবাং তার ঘবনশ বয়সী নর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ 
- 51.5%  
সকে নর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 49.6%  
সকে নর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 41.3%  
  

  
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  585,456  4,246  498,105  4,951  
Central New 
York  

470,674  2,401  416,578  2,204  

Finger Lakes  594,120  3,532  517,417  4,439  
Long Island  1,280,683  9,029  1,023,619  11,351  
Mid-Hudson  1,049,310  6,643  860,577  9,567  
Mohawk Valley  231,199  1,072  203,324  1,301  
New York City  4,528,736  31,260  3,722,689  44,612  
North Country  212,721  991  193,276  1,469  

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


Southern Tier  306,433  1,341  268,015  1,452  
Western New 
York  

633,366  3,171  530,004  6,196  

ঘেটজমু়ে/সমগ্র 
ঘেমট  

9,892,698  63,686  8,233,604  87,542  

  
  

  
                        
  

বর্উ 
ইয়ম্বকন র 
প্রোর্কারী
ঘের 
সম্পণূনভাম্বি 
1ম ঘ াজটি 
সরিরাহ 
করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রোর্কারী
ঘের 
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  

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



2/8 - 2/14  
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 বাসীমদর 
হাের্াগাদ তেয প্রদামর্র জর্য উেেভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকে COVID-19 টিকা প্রদামর্র তেয নরমোটন  করা 
টিকা প্রদামর্র ফযানসনেটিগুনের জর্য বাধযতামূেক কমরমে; ঘেমটর টিকাদার্ প্রমচষ্টার সবমচময় 
হাের্াগাদকৃত ঘমনট্র্ে প্রনতফনেত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তেয প্রনতনদর্ আেম ট করা হয়।    
  
ঘে সকে নর্উ ইয়কন বাসী টিকা নবতরণ প্রনক্রয়ায় জানেয়ানত সমেহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) ঘটাে-নি র্ম্বমর কে করমত োমরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নবভাগমক ইমমে করমত োমরর্। ঘেট েখ্র্ 
সমূ্পণন ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ করমে তখ্র্ নর্উ ইয়কন কারীমদর সামে প্রতারণা 
োমত র্া করা হয় তা নর্নিত করার জর্য হটোইমর্র কমীরা উেেুক্ত তদন্তকারী এমজনিগুনেমত 
অ্নভমোগগুনে োঠামবর্।   

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=6pbCD6v2Kbp0uD8CdkOn3K2TviNvsGFeiFahKC2QlVYFeijQtRfZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1sMTE0TEtzRXNqb21OMHlPZXRrdXE1UDJaM2ZRTFJtZjIwRXRLdjlTZ3U4bHZtZklzQmZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmowM1YzUmhWRFZDYjFoQmJqaHNXRGRXVjNOQmRFRlBWMDQwVmxaTGVFSk5ORTh3UjNBMFMxUnhOazVtUmxCTGRXYzVRbUphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94ZWxsdGNFZFdNSFJMVGtWd1UyVkhSbnBYYWtKWFdXdFdjVTlYU2pOVE0xcEhWRWRHV0ZORmJFWldRekIzVTBVMWJGVkhXbEZYYkZaU1VtdGFlV1JJV1ROVmJVcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VjJ4a1JsWnVSbXBOTUZwTFZHMHhjMWxXV25WWmVrSnNVMFZhTVZreU1IaGliVTV6VDBST1dsWXlVa2RaVkU1S1RrWm5kMVZ1YkZWbGJIQmFWRzV3VjJSR1pFVlNhMHBvWWtad2NWWnRjRTlPUlRCNVZGaG9hRkl3Y0doVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZUYkdSb1lsVnNObGRyWkc5VVYwcFhWMVJDV0dKSFVrOWFSbVJMWkZkRmVsWnRSazVoYlhRMVZrVlNTazVWTUhoaVJsSlFWMGQ0YUZacVJrdGtNV3Q1WVhwR2FGSXdNVFpWVjNCVFZWVXhWbU5GWkZaaVZ6azBWV3RrVjJOV1RuTmlSVFZPWW0xamVWWkVRbUZVTVZaMFUxaGtVMkpVVmxGV2ExWjNZekZSZDJGR1RrNU5WbHBhV1ZST2MxWXhXa2RXVkVKWFZqTm9kbFpVUm1GamJWSkhZVVUxVGxZemFGUlhhMXBYVlRGRmVWTlljR3BUUlZwUVZXdGFTMDB4V25GVFdHUnJVbFJXU1ZkclpFZFdiVXBJWVVkb1ZsWkZTa2hWYWtwS1pWWldjbUpHV21saVZrcDRWMnhqZDA1Vk1YTlZhMVpVWWtkU2IxbHNWbk5PYkdSeVdrYzVWVll3Y0ZoV01WSkRWMGRLU0ZWck9XRlNiVkpNV2taa1JtVnNXblJTYXpWb1lsaFJNVlpyVmxOVGF6VldUVWhvYVZKc1NsRldNR1EwWVVaYWNWSnJkR3ROVjNRMVdWaHdSMkZHU1hkTlZGcFdWak5DVkZaV1ZYaFdiVTVHV2taYWFWWjZhekJYVm1RMFZURk9SazVXWkdsU2EzQllXVlJDZDFsV1duUmxSbHBPVm14S2VsWlhlR0ZXVjBWNllVZG9XbFpGU21oVk1uaFhZekZ3U1ZwR1RsZGhlbFpLVmtaYVlXSXlTa2hUYkdob1VsWmFXVlp0ZUhkVFJsbDNWbFJHVjFadVFrWldSM2hQWVVVd2QxTllaRmROVm5Cb1drUkdUbVZHY0VsVWJVWlRZa1Z3VlZkV1pEUlpWbEY0WWtaV1VsWkZXbk5XYlhoM1ZqRmFTR1ZJVG1oU2EzQXdXVlZrYjFac1drWlRhMmhXWVd0d1MxcFdXbGRqYlVwSFYyMXNhVlpyY0RSV01uaHFaREExVmsxWVRsWmhNVnBWV1d0a1UySXhiSE5XYms1UFlrZFNlVmRyWXpWV1ZsbDNZMFpvVjAxV1NrUldNR1JMVTBaV2NrOVhSbE5
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