
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
গ্র্োন্ড স্টসন্ট্রাল োবমনর্াল ও স্টপর্ স্টেেম্বর্ পপ-আপ টিকাদাম্বর্র সাইেগুবল আম্বরা এক সপ্তাম্বহর জর্ে 

িাড়াম্বর্া হম্বয়ম্বে  
  

87,791 স্ট াজ গত 24 ঘণ্টায় স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

গত সাত বদম্বর্ 690,854টি স্ট াজ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  
  

রাম্বজের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা হয় এখাম্বর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচি সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর হালর্াগাদ তথ্য 
প্রদার্ কমরমের্। গত 24 ঘণ্টায় স্টেমের চবশাল চবতরমের স্টর্েওয়াকন  জমুে 87,791টি স্ট াজ স্টদওয়া 
হময়মে এবং গত সাত চদমর্ স্টেেবযাপী 690,854টি স্ট াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
গভর্নর কুওমমা আরও স্টঘাষো কমরমের্ স্টে গ্র্যান্ড স্টসন্ট্রাল োচমনর্াল ও স্টপর্ স্টেশমর্ প্রচতচিত পপ-
আপ টিকাদার্ সাইেগুচল ও স্টমমরাকা ন  প্রমোদর্া কমনসূচি আমরা এক সপ্তামহর জর্য বাোমর্া হমব।  
  
"চর্উ ইয়কন বাসীরা প্রচতচদর্ COVID-19-স্টক দমর্ কমর অ্গ্র্গচত করমে এবং এটি অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন 
স্টে আমরা টিকাদামর্র হার বাোমর্ার চদমক অ্চবরত মমর্াচর্মবশ িাচলময় োচি," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ভযাকচসমর্র জর্য আসা মার্ুমষর সংখ্যা হ্রাস পামি, তাই আমরা টিকাদার্ সম্পমকন  
মার্ুমষর স্টে অ্জহুাত বা ভয় রময়মে তা র্ক  াউর্ করার জর্য র্তুর্ প্রমোদর্া ও সৃজর্শীল 
স্টবার্াসগুচল চর্ময় আসচে। আমরা এই ভয়ার্ক ভাইরাসমক পরাচজত করমত পাচর এবং ভচবষযমতর 
জর্য চর্উ ইয়কন  স্টেেমক পুর্রায় পচরকল্পর্া করমত পাচর, চকন্তু আমামদরএমর্ প্রমতযক বযচিমক 
প্রময়াজর্ োরা এখ্মর্া টিকা পায়চর্ অ্থ্বা টিকা স্টর্ওয়ার বা সাইমে আসার জর্য অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
কমরচর্।"  
  
চর্উ ইয়কন  স্টেমের সমস্ত গে টিকাকরে সাইে সবার জর্য আমগ আসমল আমগ পামবর্ চভচিমত 
ওয়াক-ইর্ টিকাকরমের জর্য স্টোগয চর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য এখ্র্ উন্মুি। ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল স্টকবল প্রথ্ম স্ট ামজর জর্য সংরচিত এবং প্রথ্ম স্ট াজ প্রদামর্র পমর চিতীয় 

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


 

 

স্ট াজ স্বয়ংচিয়ভামব চর্র্নাচরত হমব। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকচসর্ সরবরাহকারীমদর স্টোগয চর্উ 
ইয়কন বাসীমদর জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্মুচত চদমত উৎসাচহত করা হয়। স্টেসব মার্ষু 
স্টেমের পচরিাচলত একটি গে টিকাদার্ সাইমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট স্টর্ওয়া পেন্দ কমরর্, তারা আচম চক 
স্টোগয (Am I Eligible) অ্যামপ চগময় অ্থ্বা 1-833-NYS-4-VAX র্ম্বমর কল কমর একটি 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূচি চর্র্নারে করমত পারমবর্। মার্ুষ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয 
চবভাগ, ফামমনচস,  ািার বা হাসপাতামল স্টেখ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে স্টসখ্ামর্ স্টোগামোগ করমত 
পামরর্, অ্থ্বা তামদর কাোকাচে টিকার অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তথ্য খ্ুুঁজমত vaccines.gov এ স্টেমত 
পামরর্।             
  
রাজেিোপী স্টেক াউর্  
প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজগুচল - 18,715,969  
গত 24 ঘণ্টায় স্টমাে 87,791 স্ট াজ প্রদার্ করা হময়মে  
গত 7 চদমর্ প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজ - 690,854  
18 এবং তার স্টবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে োরা অ্ন্তত একটি টিকার স্ট াজ 
স্টপময়মের্ - 64.4%  
18 এবং তার স্টবচশ বয়সী চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে োরা সমূ্পেন টিকা স্ট াজ স্টপময়মের্ 
- 55.8%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে োরা অ্ন্তত একটি টিকার স্ট াজ স্টপময়মের্ - 52.8%  
সকল চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাে োরা সমূ্পেন টিকার চসচরজ স্টপময়মের্ - 44.8%  
  

  
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  623,570  2,602  537,550  2,964  
Central New 
York  

497,644  2,398  435,660  1,602  

Finger Lakes  632,252  3,632  551,079  3,511  
Long Island  1,371,128  7,576  1,140,066  9,830  
Mid-Hudson  1,121,258  5,731  938,483  5,240  
Mohawk Valley  244,334  1,214  215,622  966  
New York City  4,820,407  18,854  4,055,545  15,745  
North Country  224,309  1,375  200,832  667  
Southern Tier  323,488  1,631  284,288  1,938  

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


 

 

Western New 
York  

676,951  3,671  576,281  4,101  

স্টেেজমুে/সমগ্র্ 
স্টেমে  

10,535,341  48,684  8,935,406  46,564  

  
  
                          
  

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  1,284,565  8,970,970  



 

 

স্ট াজ আসম্বে 3/15 - 3/21  
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 রযাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরে সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  স্টেে স্বাস্থয চবভাগ (New York State Department 
of Health) 24 ঘণ্টার মমর্য সকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপােন  করার জর্য টিকা 
প্রদামর্র স্থার্গুচলমক চর্মদনশ প্রদার্ কমরর্; স্টেমের টিকাদার্ প্রমিষ্টার সব স্টিময় হালর্াগাদকৃত স্টমচরক্স 
প্রচতফচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথ্য প্রচতচদর্ আপম ে করা হয়।   
  
স্টে সকল চর্উ ইয়কন বাসী টিকা চবতরে প্রচিয়ায় জাচলয়াচত সমন্দহ কমরর্ তারা 833-VAX-SCAM 
(833-829-7226) স্টোল-চি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমের স্বাস্থয চবভাগমক ইমমল করমত পামরর্। হেলাইর্ 
কমীগে েথ্ােথ্ তদন্তকারী সংস্থার কামে অ্চভমোগ পাঠামব োমত চর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রর্ার্য র্া 
স্টদওয়া হয় তা চর্চিত করা োয় কারে স্টেে সমস্ত স্টোগয জর্সংখ্যামক টিকা স্টদওয়ার জর্য কাজ 
করমে।  
  

###  
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