
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
70,722 স্ট াজ গত 24 ঘণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
গত সাত বদম্বর্ প্রায় 799,736টি 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 রামজযর চবশাল চবতরমের নর্টওয়াকন  জমুে 70,722টি ন াজ 
নদওয়া হময়মে এবং গত সাত চদমর্ প্রায় 799,736 এর নবচশ ন াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"আমামদর রামজয প্রচতচদর্ আরও চর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা নদওয়া অ্বযাহত রময়মে এবং অ্গ্রগচত 
অ্বযাহত রাখার জর্য আমরা যথ্াসাধ্য নিষ্টা কচর।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সৃজর্শীলতা এখামর্ 
িাচবকাঠি- লাইভ ইমভন্টগুচল যামদর টিকা নদওয়া হময়মে তামদর জর্য ক্ষমতা বৃচি করমে, পচরবহর্ 
নকন্দ্রগুচলমত পপ-আপ টিকাকরে সাইটস্থাপর্ করা হমে এবং আমরা ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর 
উপলভযতা প্রসাচরত কমরচে। এখর্, চর্উ ইয়কন বাসীমদর এই সম্পদগুচলর সুচবধ্া চর্মত হমব, তামদর 
শট নপমত হমব এবং আমামদর মহার্ রাষ্ট্র পুর্গনঠর্ এবং পুর্রায় শুরু করমত সহায়তা করার জর্য 
তামদর ভূচমকা পালর্ করমত হমব- র্া করার নকার্ও কারে নর্ই।"  
  
চর্উ ইয়কন  নেমটর সমস্ত গে টিকাকরে সাইট সবার জর্য আমগ আসমল আমগ পামবর্ চভচিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমের জর্য নযাগয চর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এখর্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল নকবল প্রথ্ম ন ামজর জর্য সংরচক্ষত এবং প্রথ্ম ন াজ প্রদামর্র পমর চিতীয় 
ন াজ স্বয়ংচিয়ভামব চর্ধ্নাচরত হমব। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকচসর্ সরবরাহকারীমদর নযাগয চর্উ 
ইয়কন বাসীমদর জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্মুচত চদমত উৎসাচহত করা হয়। নযসব মার্ষু 
নেমটর পচরিাচলত একটি গে 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 চর্ধ্নারে করমত পারমব। মার্ুষজর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 
চবভাগ, ফামমনচস,  াক্তার বা হাসপাতামল নযখামর্ টিকা আমে নসখামর্ নযাগামযাগ করমত পামরর্ 

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


 

 

অ্থ্বা তামদর কাোকাচে টিকা অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথ্য নপমত vaccinefinder.org চভচজট করমত 
পামরর্। 
  
রাজেিোপী স্টেক াউর্  
প্রদার্ করা নমাট ন াজগুচল - 17,626,145  
গত 24 ঘন্টায় প্রদার্ করা নমাট ন াজ - 70,722  
গত 7 চদমর্ প্রদার্ করা নমাট ন াজ - 799,736  
18 এবং তার নবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা অ্ন্তত একটি টিকার ন াজ 
নপময়মের্ - 61.8%  
18 এবং তার নবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা সমূ্পেন টিকা ন াজ নপময়মের্ 
- 52.2%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা অ্ন্তত একটি টিকার ন াজ নপময়মের্ - 50.0%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা সমূ্পেন টিকা ন াজ নপময়মের্ - 41.8%  
  

  
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  590,125  2,177  503,791  2,642  
Central New 
York  

473,463  1,029  419,089  797  

Finger Lakes  598,984  1,698  522,139  1,623  
Long Island  1,292,141  4,657  1,036,964  6,084  
Mid-Hudson  1,057,589  3,371  871,893  4,730  
Mohawk Valley  232,403  396  205,049  719  
New York City  4,569,338  16,109  3,779,593  22,042  
North Country  213,726  301  193,915  329  
Southern Tier  308,249  877  269,602  724  
Western New 
York  

637,179  1,707  536,642  3,024  

নেটজমুে/সমগ্র 
নেমট  

9,973,197  32,322  8,338,677  42,714  

  

https://www.vaccines.gov/


 

 

  
                         
  

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  
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  

সপ্তাহ 22 এর 
স্ট াজ  

417,070  509,380  926,450  19,791,885  



 

 

এম্বসম্বে 5/10 - 
5/16  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরে সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  নেট চ পাটন মমন্ট অ্ব নহলথ্ 24 ঘণ্টার মমধ্য সকল 
COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপাটন  করা বাধ্যতামূলক কমর টিকাদার্ ফযাচসচলটিগুচলর জর্য; 
নেমটর টিকাদার্ প্রমিষ্টার সব নিময় হালর্াগাদকৃত নমচট্র্ক্স প্রচতফচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র 
তথ্য প্রচতচদর্ আপম ট করা হয়।  
  
নয সকল চর্উ ইয়কন বাসী টিকা চবতরে প্রচিয়ায় জাচলয়াচত সমেহ 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। হটলাইর্ 
কমীরা উপযকু্ত তদন্তকারী সংস্থাগুচলর কামে অ্চভমযাগ প্রদার্ করমবর্ এটি চর্চিত করমত নয, 
নযমহতু নেট সমগ্র নযাগয জর্সংখযামক টিকা প্রদামর্র কাজ করমের্ তাই চর্উ ইয়কন বাসীরা নযর্ 
চবমশষ সচুবধ্া গ্রহে র্া কমর।  
  

###  
  
 

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