অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/19/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

বর্উ ইয়কন স্টেম্বে CDC মাস্ক ও সামাবিক দূরম্বের বর্ম্বদন ের্া গ্রহণ করার সাম্বে সাম্বে, গভর্ন র
কুওম্বমা স্ট াষণা কম্বরম্বের্ স্টে প্রাপ্তিয়স্ক বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর 62% এিং সমস্ত স্টোগে বর্উ
ইয়কনিাসীম্বদর 51% কমপম্বে একটি COVID-19 ভোকবসর্ স্ট াি স্টপম্বয়ম্বের্

1,09,748 স্ট াি গত 24 ণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে
গত সাত বদম্বর্ 800,437 এরও স্টিবে স্ট াি স্টদওয়া হম্বয়ম্বে
সম্প্রসাবরত MTA টিকাদার্ কমন সূবির প্রেম বদম্বর্ 845 স্ট াি প্রম্বয়াগ করা হম্বয়ম্বে
স্টেম্বের ভোকবসর্ কমন সূবি সম্পম্বকন ভোকবসর্

োেম্বিা ন প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা হয় এখাম্বর্

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ 18 বছর বা তার চেমে চবশি বেমের শর্উ ইের্ন বােীমের 62
িতাাংি এবাং ভযার্শেমর্র চ াগয ের্ল শর্উ ইের্ন বােীমের মমযয 51 িতাাংি র্মপমে COVID-19
ভযার্শেমর্র এর্টি চ াজ চপমেমছর্ বমল চ াষণা র্মরমছর্। গত 24 ণ্টাে চেমের শবিাল শবতরমণর
চর্েওোর্ন জুমে 109,748 চ াজ প্রোর্ র্রা হমেমছ এবাং গত োত শেমর্ প্রাে 800,437 এর চবশি
চ াজ চেেবযাপী প্রোর্ র্রা হমেমছ। েফল পাইলে চপ্রাগ্রাম েম্প্রোরমণর প্রথম শের্, 18 চম MTA
চেির্ েমপ 845 চ াজ প্রমোগ র্রা হমেশছল।
"আমরা খর্ আমামের চেে পুর্রাে চখালার চেমে এর্টি বে মাইলফলর্ স্পিন র্রশছ, তখর্ এো
মমর্ রাখা গুরুত্বপূণন চ ভযার্শের্ প্রোমর্র চেমে আমামের অ্গ্রগশত এই বে প্রতযাবতন র্ েম্ভব র্রার
এর্টি মূল উপাোর্ হমে োাঁশেমেমছ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "পুর্রাে চখালার অ্থন এই র্ে চ
টির্া গ্রহণ র্ম জরুশর হমে পমেমছ। বরাবমরর মমতা, আমরা র্শমউশর্টি চর্তৃ বৃন্দ ও োংস্থাগুশলর
োমথ অ্শবরত র্াজ োশলমে াশি ামত শর্শিত র্রা াে চ ভযার্শের্ প্রশতটি শর্উ ইের্ন বােীর
র্ামছ অ্যামেেম াগয এবাং আমামের চপ্রাভাই ারগণ আমরা ভযার্শের্ চেওোর জর্য শের্ রাত র্াজ
র্রমছর্। শে আপর্ার এখর্ও ভযার্শের্ চর্ওো র্া হমে থামর্, আপর্ামর্ চর্বলমাে চেে জুমে
আমামের অ্মর্র্গুশল োইমের এর্টিমত উপশস্থত হমত হমব এবাং আপর্ার জামার হাতা উপমর তু লমত
হমব।"
শর্উ ইের্ন চেমের েমস্ত গণ টির্াোর্ োইে েবার জর্য আমগ আেমল আমগ পামবর্ শভশিমত
ওোর্-ইর্ টির্া প্রোমর্র জর্য চ াগয শর্উ ইের্ন বােীমের জর্য এখর্ উন্মুক্ত। ওোর্-ইর্

অ্যাপমেন্টমমন্টগুশল চর্বল প্রথম চ ামজর জর্য োংরশেত এবাং প্রথম টির্া প্রোমর্র পমর শিতীে চ াজ
স্বোংশিেভামব শর্যনাশরত হমব। উপরন্তু, েমস্ত ভযার্শের্ েরবরাহর্ারীমের চ াগয শর্উ ইের্ন বােীমের
জর্য ওোর্-ইর্ অ্যাপমেন্টমমমন্টর অ্র্ুমশত শেমত উৎোশহত র্রা হে। চ েব মার্ুষ চেমের
পশরোশলত এর্টি গণ টির্াোর্ োইমে অ্যাপমেন্টমমন্ট শর্মত োর্, তারা 'আশম শর্ চ াগয (Am I
Eligible)' ওমেবোইমে শগমে অ্থবা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর র্ল র্মর এর্টি অ্যাপমেন্টমমমন্টর
েমেেূশে শর্যনারণ র্রমত পারমব। মার্ুষ অ্যাপমেন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয শবভাগ, ফামমনশে,
াক্তার বা হােপাতামল চ খামর্ ভযার্শের্ আমছ চেখামর্ চ াগাম াগ র্রমত পামরর্ অ্থবা তামের
র্াছার্াশছ ভযার্শেমর্র অ্যাপমেন্টমমমন্টর তথয খুাঁজমত vaccines.gov এ শভশজে র্রমত পামরর্।
স্টেেিোপী পৃেক তাবলকা
প্রোর্ র্রা চমাে চ াজগুশল - 17,854,772
গত 24 ণ্টাে চমাে 109,748 চ াজ প্রোর্ র্রা হমেমছ
গত 7 শেমর্ প্রোর্ র্রা চমাে চ াজ - 800,437
18 এবাং তার চবশি বেেী শর্উ ইের্ন বােীমের িতর্রা পশরমাণ ারা অ্ন্তত এর্টি টির্ার চ াজ
চপমেমছর্ - 62.2%
18 এবাং তার চবশি বেেী শর্উ ইের্ন বােীমের িতর্রা পশরমাণ ারা েম্পূণন টির্া চ াজ চপমেমছর্
- 53.0%
ের্ল শর্উ ইের্ন বােীমের িতর্রা পশরমাণ ারা অ্ন্তত এর্টি টির্ার চ াজ চপমেমছর্ - 50.5%
ের্ল শর্উ ইের্ন বােীগণ ারা েম্পূণন টির্ার চ াজ চপমেমছর্ তামের িতর্রা পশরমাণ - 42.5%
অন্তত একটি টিকার স্ট াি
স্টর্ওয়া িেবি

সম্পূণন টিকার
বসবরিসহ মার্ুষ

অঞ্চল

ক্রমির্ন মার্
স্টমাে

গত
24 ণ্টায়
িৃবি

ক্রমির্ন মার্
স্টমাে

গত
24 ণ্টায়
িৃবি

Capital Region

598,675

4,178

513,854

5,011

Central New
York

477,949

1,807

422,917

1,898

Finger Lakes

605,463

2,889

528,694

2,878

Long Island

1,309,576

8,165

1,063,590

13,898

Mid-Hudson

1,072,743

6,350

889,701

8,167

Mohawk Valley

234,812

1,064

207,605

1,359

New York City

4,611,038

21,766

3,832,833

25,427

North Country

215,151

734

195,390

627

Southern Tier

311,262

1,355

273,529

2,517

Western New
York

643,242

2,226

545,644

3,758

চেেজুমে/েমগ্র
চেমে

10,079,911

50,534

8,473,757

বর্উ ইয়ম্বকনর
বর্উ ইয়ম্বকনর
প্রদার্কারীম্বদর
প্রদার্কারীম্বদর সম্পূণনভাম্বি সম্পূণনভাম্বি 2য়
স্টমাে
1ম স্ট ািটি সরিরাহ করা স্ট ািগুবল
হম্বয়ম্বে
সরিরাহ করা
হম্বয়ম্বে

65,540

ক্রমির্ন মার্

সপ্তাহ 1
স্ট াি আসম্বে 12/14 - 163,650
12/20

0

163,650

163,650

সপ্তাহ 2
স্ট াি আসম্বে 12/21 - 452,125
12/27

0

452,125

615,775

সপ্তাহ 3
স্ট াি আসম্বে 12/28 - 227,395
1/03

0

227,395 843,170

সপ্তাহ 4
স্ট াি আসম্বে 1/04 1/10

239,025

165,150

404,175

সপ্তাহ 5
স্ট াি আসম্বে 1/11 1/17

221,315

119,925

সপ্তাহ 6
স্ট াি আসম্বে
1/18- 1/24

250,400

462,395

সপ্তাহ 7
স্ট াি আসম্বে
1/25 - 1/31

260,150

239,525

499,675 2,801,055

সপ্তাহ 8
স্ট াি আসম্বে
2/01 - 2/07

321,850

220,720

542,570 3,343,625

সপ্তাহ 9
স্ট াি আসম্বে
2/8 - 2/14

320,000

244,500

564,500 3,908,125

1,247,345

341,240

1,588,585

712,795

2,301,380

সপ্তাহ 10
স্ট াি আসম্বে
2/15 - 2/21

356,990

265,525

622,515

4,530,640

সপ্তাহ 11
স্ট াি আসম্বে
2/22 - 2/28

393,530

305,780

699,310

5,229,950

সপ্তাহ 12
স্ট াি আসম্বে
3/01 - 3/07

1,020,660

290,500

1,311,160 6,541,110

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

618,880

526,415

1,145,295 7,686,405

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

699,790

584,775

1,284,565 8,970,970

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

828,000

737,080

1,565,080 10,536,050

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

819,800

569,905

1,389,705 11,925,755

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

1,068,455

658,770

1,727,225 13,652,980

সপ্তাহ 18 এর স্ট াি
আসম্বে 4/12 - 4/18

763,825

774,825

1,538,650 15,191,630

সপ্তাহ 19 এর স্ট াি
আসম্বে 4/12 - 4/18

738,340

507,620

1,245,960 16,437,590

সপ্তাহ 20 এর স্ট াি
আসম্বে 4/19 - 5/02

757,005

662,790

1,419,795 17,857,385

সপ্তাহ 21 এর স্ট াি
এম্বসম্বে 5/03 - 5/09

451,100

556,950

1,008,050 18,865,435

সপ্তাহ 22 এর স্ট াি
এম্বসম্বে 5/10 - 5/16

417,070

509,380

926,450 19,791,885

COVID-19 ভযার্শের্ শবতরণ েম্পমর্ন শর্উ ইের্ন বােীমের হালর্াগাে তথয COVID-19 ভযার্শের্
শবতরণ েম্পমর্ন শর্উ ইের্ন বােীমের জর্য হালর্াগাে তথয COVID-19 ভযার্শের্ ট্র্যার্ার যািমবা ন
এ পাওো ামি । শর্উ ইের্ন চেে স্বাস্থয শবভাগ (New York State Department of Health,
NYSDOH) 24 ণ্টার মমযয ের্ল COVID-19 ভযার্শের্ প্রিােমর্র তথয শরমপােন র্রার জর্য
ভযার্শেমর্র স্থার্ প্রমোজর্; চেমের ভযার্শের্ প্রোর্ প্রমেষ্টার েব চেমে হালর্াগাের্ৃ ত চমশট্র্ে
প্রশতফশলত র্রমত যািমবাম ন ভযার্শের্ প্রোমর্র তথয প্রশতশের্ আপম ে র্রা হে।

চ ের্ল শর্উ ইের্ন বােী ভযার্শের্ শবতরণ প্রশিোে জাশলোশত েমন্দহ র্মরর্ তারা
833-VAX-SCAM (833-829-7226) চোল-শি র্ম্বমর র্ল র্রমত পামরর্ অ্থবা
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ চেমের স্বাস্থয শবভাগমর্ ইমমইল র্রমত পামরর্। চেে
পুমরাপুশর চ াগয জর্গণমর্ টির্া চেওোর জর্য র্াজ র্মর বমল শর্উ ইের্ন র্ারীমের েুশবযা চর্ওো
হমি র্া তা শর্শিত র্রার জর্য হেলাইমর্র র্মীরা উপ ুক্ত তেন্তর্ারী এমজশিগুশলমত অ্শভম ামগর
শেমর্ র্জর রাখমবর্।
###
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