
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাম্বযে 18 বমবলয়ম্বর্রও বিবে COVID-19 টিকার ব ায প্রদার্ করা 
হম্বয়ম্বে িম্বল ব াষণা কম্বরর্  

  
প্রাপ্তিয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 63% এিং সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 51% কমপম্বে একটি ব ায 

বপম্বয়ম্বের্  
  
প্রাপ্তিয়স্ক বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 54% এিং সমস্ত বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 43% বসবরয সম্পন্ন কম্বরম্বের্  

  
12 বেম্বক 15 িের িয়সী 100,000 এরও বিবে বর্উ ইয়কন িাসী এই মাম্বসর শুরুম্বে ব াগে হওয়ার 

পর বেম্বক কমপম্বে একটি ব ায বপম্বয়ম্বের্  
  

170,343 ব ায গে 24  ণ্টায় বদওয়া হম্বয়ম্বে   
  

গে সাে বদম্বর্ 858,895 এরও বিবে ব ায বদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

রাম্বযের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার  োেম্বিা ন  প্রবেবদর্ আপম্ব ট করা হয় এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে ঘমাট 18 নমনিয়মর্রও 
ঘেনি COVID-19 -এর টিকার ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। গত 24  ণ্টায় রামজযর নেিাি নেতরমণর 
ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 170,343 টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে এেং গত সাত নেমর্ প্রায় 858,895 এর ঘেনি 
ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে। 
  
"রাজয জমু়ে আমামের সরেরাহকারীমের কম ার পনরশ্রমমর কিযামণ, আমরা আমামের টিকাকরণ 
প্রমেষ্টায় আরও একটি মাইিফিক অ্নতক্রম কমরনে, ো েেুন ান্ত সংোে এেং আমামের িনিিািী 
নেতরণ ঘর্টওয়ামকন র েক্ষতার প্রমাণ," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "একই সামে, আমামের কামে 
উমেগকর সংোে রময়মে কারণ টিকাকরমণর সংখ্যা র্াটকীয়ভামে ধীর গনতমত েিমে। এটি নিনেি 
হওয়ার সময় র্য়, এেং আজ আমরা ো কনর তা প্রায়িই নর্ধনারণ কমর আগামীকাি ঘকমর্ হমে। 
েনে আমরা এই ভাইরাসমক পরানজত করমত োই এেং আরও ভািভামে নফমর আসমত োই, তমে 
আমামের সোইমক আমামের হাতা গুটিময় এই ভযাকনসর্ নর্মত হমে।"  
  

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


 

 

নর্উ ইয়কন  ঘেমটর সমস্ত গণ টিকাকরণ সাইট সোর জর্য আমগ আসমি আমগ পামের্ নভনিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমণর জর্য ঘোগয নর্উ ইয়কন োসীমের জর্য এখ্র্ উন্মুি। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনি ঘকেি প্রেম ঘ ামজর জর্য সংরনক্ষত এেং প্রেম ঘ াজ প্রোমর্র পমর নেতীয় 
ঘ াজ স্বয়ংনক্রয়ভামে নর্ধনানরত হমে। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকনসর্ সরেরাহকারীমের ঘোগয নর্উ 
ইয়কন োসীমের জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্মুনত নেমত উৎসানহত করা হয়। ঘেসে মার্ষু 
ঘেমটর পনরোনিত একটি গণ টিকাোর্ সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্মত োর্, তারা 'আনম নক ঘোগয 
(Am I Eligible)' ওময়েসাইমট নগময় অ্েো 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কি কমর একটি 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূনে নর্ধনারণ করমত পারমে। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 
নেভাগ, ফামমননস,  ািার ো হাসপাতামি ঘেখ্ামর্ টিকা উপিব্ধ আমে ঘসখ্ামর্ ঘোগামোগ করমত 
পামরর্, অ্েো তামের কাোকানে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তেয খ্ুুঁজমত vaccines.gov এ ঘেমত 
পামরর্।            
  
রাযেিোপী বেক াউর্  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুনি - 18,025,115  
গত 24  ণ্টায় প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 170,343  
গত 7 নেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 858,895  
18 এেং তার ঘেনি েয়সী নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ 
ঘপময়মের্ - 62.7%  
18 এেং তার ঘেনি েয়সী নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা ঘ াজ ঘপময়মের্ 
- 53.5%  
সকি নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 51.0%  
সকি নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 42.9%  
  

  
অন্তে একটি টিকার ব ায 
বর্ওয়া িেবি  

  
সম্পণূন টিকার বসবরয 
সহ মার্ুষ  

  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চে  
বমাট  

গে  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

ক্রমসবঞ্চে  
বমাট  

গে  
24  ণ্টায় 
িৃবি  

Capital Region  604,398  5,723  518,269  4,415  
Central New 
York  

482,218  4,269  425,319  2,402  

Finger Lakes  610,842  5,379  532,247  3,553  
Long Island  1,323,397  13,821  1,080,642  17,052  
Mid-Hudson  1,084,136  11,393  898,706  9,005  
Mohawk Valley  236,511  1,699  209,088  1,483  
New York City  4,651,359  40,321  3,874,384  41,551  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/#_blank
https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=RaTkB9fKJrD_7QoOIud3RiJBCdBxL6ugnYz-Lk6xFiCewCm0oxvZCAFodHRwczovL2Vjb3dhLmV4ZWMubnkuZ292L293YS9yZWRpci5hc3B4P1JFRj1DclFNMndTYVB2M3RfajdzU0tueVlKMExiMHJScF9KWk1iLURqMDJKRXZUaHFib3pvUnZaQ0FGb2RIUndjem92TDJWamIzZGhMbVY0WldNdWJua3VaMjkyTDI5M1lTOXlaV1JwY2k1aGMzQjRQMUpGUmoxNmRrUXdjM2hSZDBwdk9YazFSRmt3WlUxWFdVcFNaazE2VUZKUGJsTnlaMlY2VUhOdFNEWTRjRmd3V1dNMVFVRjVhSEphUTBGR2IyUklVbmRqZW05MlRESldhbUl6WkdoTWJWWTBXbGROZFdKdWEzVmFNamt5VERJNU0xbFRPWGxhVjFKd1kyazFhR016UWpSUU1VcEdVbW94ZWxWdGJ6VmFWemxLVTFkVk1HVnNZek5YVkU1R1QxZEtTazR3ZUhwaWEzaFZWVEJzVTFWSE5YRmFibVJhWlVoU1drNUZTalJOV0d4WFZEQjBiRkZxUWtkUmJrcGhVVEJHUjJJeVVrbFZibVJxWlcwNU1sUkVTbGRoYlVsNldrZG9UV0pXV1RCWGJHUk9aRmRLZFdFelZtRk5hbXQ1VkVSSk5VMHhiRlJQV0d4aFZqRktkMWt5YXpGaFIwMTZVV3BTVVUxVmNFZFZiVzk0VlZVNVNHUkhlRlpTV0doRlZXdGplR0ZXU2toV1ZFNXFZa1ZHTlZaV1ZYaFhWbVIwWkVWU2FGSXdXakpXTVZKRFYwVTFkRk5xU2xwbGJXaDFXbGMxUjJSV1VsbFJhMnhZVTBjNU1GWkVUbHBsVm05NFQwaFNhRko2Vm1oVlZFSkhVakpKZVZWcmJGWmliVkp4V2xjd05VMXNVa1ZVYlhST1RXeEpNVlJzVWt0WGJGbDNUbGhHV2xadFRYaFphMlJQVGxVMVdFNVhiRTVOVjNkNQ..


 

 

North Country  216,789  1,638  196,339  949  
Southern Tier  313,725  2,463  274,963  1,434  
Western New 
York  

650,948  7,706  551,274  5,630  

ঘেটজমু়ে/সমগ্র 
ঘেমট  

10,174,323  94,412  8,561,231  87,474  

  
  
  
                          
  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 1ম ব াযটি 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 2য় ব াযগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে 

বমাট  ক্রমসবঞ্চে  

সপ্তাহ 1  
ব ায আসম্বে 
12/14 - 12/20  

163,650  0  163,650  163,650  

সপ্তাহ 2  
ব ায আসম্বে 
12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
ব ায আসম্বে 
12/28 - 1/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  
ব ায আসম্বে 
1/04 - 1/10  

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

সপ্তাহ 5  
ব ায আসম্বে 
1/11 - 1/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
ব ায আসম্বে  
1/18- 1/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাহ 7  
ব ায আসম্বে  
1/25 - 1/31  

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

সপ্তাহ 8  
ব ায আসম্বে  
2/01 - 2/07  

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

সপ্তাহ 9  320,000  244,500  564,500  3,908,125  



 

 

ব ায আসম্বে  
2/8 - 2/14  
সপ্তাহ 10  

ব ায আসম্বে  
2/15 - 2/21  

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

সপ্তাহ 11  
ব ায আসম্বে  
2/22 - 2/28  

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

সপ্তাহ 12  
ব ায আসম্বে  
3/01 - 3/07  

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

সপ্তাহ 13 এর 
ব ায আসম্বে 
3/08 - 3/14  

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

সপ্তাহ 14 এর 
ব ায আসম্বে 
3/15 - 03/21  

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

সপ্তাহ 15 এর 
ব ায আসম্বে 
3/22 - 03/28  

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

সপ্তাহ 16 এর 
ব ায আসম্বে 
3/29 - 04/04  

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

সপ্তাহ 17 এর 
ব ায আসম্বে 
4/05 - 4/12  

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

সপ্তাহ 18 এর 
ব ায  

আসম্বে 4/12 - 
4/18  

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

সপ্তাহ 19 এর 
ব ায  

আসম্বে 4/12 - 
4/18  

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

সপ্তাহ 20 এর 
ব ায  

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



 

 

আসম্বে 4/19 - 
5/02  

সপ্তাহ 21 এর 
ব ায  

এম্বসম্বে 5/03 - 
5/09  

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

সপ্তাহ 22 এর 
ব ায  

এম্বসম্বে 5/10 - 
5/16  

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

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যািমো ন  COVID-19 টিকা নেতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন োসীমের 
হাির্াগাে তেয প্রোমর্র জর্য উপিভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নেভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকি COVID-19 টিকা প্রিাসমর্র তেয নরমপাটন  করার 
জর্য টিকা প্রোমর্র সনুেধা প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমেষ্টার সে ঘেময় হাির্াগােকৃত ঘমনট্র্ক্স 
প্রনতফনিত করমত  যািমোম ন  টিকাোমর্র তেয প্রনতনের্ আপম ট করা হয়।  
  
ঘে সকি নর্উ ইয়কন োসী টিকা নেতরণ প্রনক্রয়ায় জানিয়ানত সমেহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) ঘটাি-নি র্ম্বমর কি করমত পামরর্ অ্েো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নেভাগমক ইমমি করমত পামরর্। ঘেট 
পুমরাপুনর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ কমর েমি নর্উ ইয়কন কারীমের সুনেধা ঘর্ওয়া 
হমে র্া তা নর্নিত করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উপেুি তেন্তকারী এমজনিগুনিমত অ্নভমোমগর 
নেমক র্জর রাখ্মের্।  
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