
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
99,554 স্ট াজ গত 24 ঘণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
গত সাত বদম্বর্ 776,101টি 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 99,554টি ন াজ 
নদওয়া হময়মে এবং গত সাত চদমর্ 7,76,101টি ন াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"চর্উ ইয়কন বাসীরা এই মহামারী জমুে অ্চবশ্বাসয চিচতিাপকতা এবং শৃঙ্খলা নদচিময়মে, এবং তামদর 
পরবতী পদমেপ চর্মত হমব এবং এই ভাইরাসমক চিরতমর পরাচজত করার জর্য টিকা চর্মত হমব। 
চর্উ ইয়কন  পুর্গনঠর্, অ্থ্নর্ীচতমক পরু্রুজ্জীচবত করা এবং মার্ুষমক কামজ চিচরময় আর্ার আমামদর 
েমতা এর উপর চর্ভন র কমর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা অ্সংিয প্রমোদর্া প্রদামর্র মাধ্যমম 
রাজয জমুে হামত টিকার সংিযা বাোমর্ার জর্য পদমেপ চর্চি, এবং সবার জর্য অ্যামেস চর্চিত 
করার জর্য পপ-আপ সাইট নিালা অ্বযাহত নরমিচে। ভযাকচসর্ হল নসই অ্স্ত্র যা এই যুমে জয়ী 
হমব এবং আচম সবাইমক অ্র্ুমরাধ্ করচে নয তারা নযর্ নকবল চর্মজমদর জর্য র্য়, তামদর সহকমী 
চর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য টিকা নর্র্। এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমম আমরা নশষ পযনন্ত এই 
মহামারীটিমক আমামদর চপেমর্ নিমল নযমত পাচর।"  
  
চর্উ ইয়কন  নেমটর সমস্ত গে টিকাকরে সাইট সবার জর্য আমগ আসমল আমগ পামবর্ চভচিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমের জর্য নযাগয চর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এির্ উন্মুক্ত। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল নকবল প্রথ্ম ন ামজর জর্য সংরচেত 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 নর্ওয়া পেন্দ কমরর্, তারা আচম চক 
নযাগয (Am I Eligible) অ্যামপ চগময় অ্থ্বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূচি চর্ধ্নারে করমত পারমবর্। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য িার্ীয় স্বািয 

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


 

 

চবভাগ, িামমনচস,  াক্তার বা হাসপাতামল নযিামর্ টিকা উপলব্ধ আমে নসিামর্ নযাগামযাগ করমত 
পামরর্, অ্থ্বা তামদর কাোকাচে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথ্য িুুঁজমত vaccines.gov এ নযমত 
পামরর্।             
  
রাজেিোপী স্টেক াউর্  
প্রদার্ করা নমাট ন াজগুচল - 18,628,178  
গত 24 ঘণ্টায় নমাট 99,554 ন াজ প্রদার্ করা হময়মে  
গত 7 চদমর্ প্রদার্ করা নমাট ন াজ - 776,101  
18 এবং তার নবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা অ্ন্তত একটি টিকার ন াজ 
নপময়মের্ - 64.2%  
18 এবং তার নবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা সমূ্পেন টিকা ন াজ নপময়মের্ 
- 55.5%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা অ্ন্তত একটি টিকার ন াজ নপময়মের্ - 52.5%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে যারা সমূ্পেন টিকার চসচরজ নপময়মের্ - 44.6%  
  

  
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  620,968  2,852  534,586  2,976  
Central New 
York  

495,246  2,524  434,058  1,457  

Finger Lakes  628,620  2,475  547,568  2,273  
Long Island  1,363,552  7,092  1,130,236  7,335  
Mid-Hudson  1,115,527  5,413  933,243  5,760  
Mohawk Valley  243,120  884  214,656  677  
New York City  4,801,553  25,911  4,039,800  27,237  
North Country  222,934  1,259  200,165  663  
Southern Tier  321,857  1,052  282,350  1,405  
Western New 
York  

673,280  3,424  572,180  2,932  

নেটজমুে/সমগ্র 
নেমট  

10,486,657  52,886  8,888,842  52,715  

  

https://www.vaccines.gov/


 

 

  
                          
  

স্টমাে  ক্রমসবঞ্চত  

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

163,650  163,650  

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

452,125  615,775  

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

227,395  843,170  

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

404,175  1,247,345  

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

341,240  1,588,585  

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

712,795  2,301,380  

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

499,675  2,801,055  

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

542,570  3,343,625  

সপ্তাহ 9  
স্ট াজ আসম্বে 2/8 - 2/14  

564,500  3,908,125  

সপ্তাহ 10  
স্ট াজ আসম্বে 2/15 - 2/21  

622,515  4,530,640  

সপ্তাহ 11  
স্ট াজ আসম্বে 2/22 - 2/28  

699,310  5,229,950  

সপ্তাহ 12  
স্ট াজ আসম্বে 3/01 - 3/07  

1,311,160  6,541,110  

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

1,145,295  7,686,405  

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

1,284,565  8,970,970  

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

1,565,080  10,536,050  

সপ্তাহ 16  
স্ট াজ আসম্বে 3/29 - 4/04  

1,389,705  11,925,755  



 

 

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

1,727,225  13,652,980  

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

1,538,650  15,191,630  

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

1,245,960  16,437,590  

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

1,419,795  17,857,385  

সপ্তাহ 21  
স্ট াজ আসম্বে 5/03 - 5/09  

1,008,050  18,865,435  

সপ্তাহ 22  
স্ট াজ আসম্বে 5/10 - 5/16  

926,450  19,791,885  

সপ্তাহ 23  
স্ট াজ আসম্বে 5/17 - 5/23  

753,680  20,545,565  

  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরে সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  নেট স্বািয চবভাগ (New York State Department 
of Health) 24 ঘণ্টার মমধ্য সকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপাটন  করা টিকা প্রদামর্র 
িযাচসচলটিগুচলর জর্য বাধ্যতামূলক কমরমে; নেমটর টিকাদার্ প্রমিষ্টার সব নিময় হালর্াগাদকৃত 
নমচট্র্ে প্রচতিচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথ্য প্রচতচদর্ আপম ট করা হয়।   
  
নয সকল চর্উ ইয়কন বাসী টিকা চবতরে প্রচিয়ায় জাচলয়াচত সমন্দহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) নটাল-চি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ নেমটর স্বািয চবভাগমক ইমমল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা উপযকু্ত তদন্তকারী সংিাগুচলর কামে অ্চভমযাগ প্রদার্ করমবর্ এটি চর্চিত করমত নয, 
নযমহতু নেট সমগ্র নযাগয জর্সংিযামক টিকা প্রদামর্র কাজ করমের্ তাই চর্উ ইয়কন বাসীরা নযর্ 
চবমশষ সচুবধ্া গ্রহে র্া কমর।  

###  
  
 

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

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
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