
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 টিকা বিতরম্বের প্রম্বেষ্টা সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের আপম্বেট কম্বরর্  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্ে সসিা বিতরম্বের সাইটগুবল সেোম্বরল সরকাম্বরর সেম্বক প্রাপ্ত সোজগুবলর 75 
েতাাংম্বেরপবরোলর্া কম্বরম্বে  

  
7 বমবলয়ম্বর্রও সিবে বর্উ ইয়কন িাসীরা িতন মাম্বর্ স াগে বকন্তু রাজে সকিল সেোম্বরল সরকাম্বরর 

সেম্বক 300K/সপ্তাম্বে পায়  
  

সমস্ত টিকাগুবল শুধুমাত্র অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট দ্বারা সেওয়া েয়; বদ্বতীয় সোম্বজর জর্ে িেিস্থ্া করা প্রেম 
সোম্বজর পর সম্বে সম্বেই েম্বি  

  
 রাষ্ট্রদ্বারা পবরোবলত গে টিকাকরম্বের সাইটগুবলম্বত স াগেতার এিাং এপম্বয়ন্টম্বমন্টগুবলর িেিস্থ্া 

করম্বত এখাম্বর্ বিক করুর্  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম কুওমমো আজ নর্উ ইয়র্ন বোসীমের অ-েীর্নমময়োেী যমের সুনবধোগুনির জর্য প্রথম চোর 
সপ্তোমের উপিব্ধতোর পর COVID-19 টীর্ো নবতরমের নবষয়টি সম্পমর্ন  আপমেট নেময়মের্। রোমজযর 
টির্ো সরবরোে ফেেোমরি সরর্োমরর দ্বোরো নর্ধনোরে র্রো েয়, এবং যনেও 7 নমনিয়মর্রও ফবনি নর্উ 
ইয়র্ন বোসীরো এখর্ COVID টির্োর জর্য ফযোগয, রোজয শুধুমোত্র ফেেোমরি সরর্োমরর ফথমর্ প্রনত 
সপ্তোমে 300,000টি ফেোজ পোয়। আজ পযনন্ত, নর্উ ইয়মর্ন র স্বোস্থ্য ফসবো নবতরমের সোইটগুনি 
ফেেোমরি সরর্োমরর র্োে ফথমর্ প্রোপ্ত ফেোজগুনির 75 িতোংমির পনরচোির্ো র্মরমে।  
  
ফেেোমরি সরর্োমরর সীনমত বরোমের র্োরমে, অযোপময়ন্টমমন্টগুনি দ্রুত পরূে েময়মে। আরও তমথযর 
জর্য এবং অযোপময়ন্টমমমন্টর বযবস্থ্োর জর্য নর্উ ইয়র্ন োরমের আপর্োমের স্থ্োর্ীয় স্বোমস্থ্যর নবভোগ, 
েোমনোনস, েোক্তোর বো েোসপোতোমি র্ি র্রোর জর্য অর্ুমরোধ র্রো েমে। এর্টি রোজয দ্বোরো 
পনরচোনিত গে টির্োর্রমের সোইমট ফযোগযতো নর্ধনোরে র্রোর এবং এর্টি এপময়ন্টমমমন্টর বযবস্থ্ো 
র্রোর জর্য, 'আনম নর্ ফযোগয' ওময়বসোইমট ফেখরু্।  
  
"নর্উ ইয়র্ন  দ্রুত এবং েক্ষতোর সোমথ েোমত সচূ নেমত নেবোরোনত্র র্োজ র্রমে, নর্ন্তু ফেেোমরি 
সরর্োর দ্বোরো আমোমের বোাঁধো ফেওয়ো েমে- তোরো ফযোগযতোর বৃনি র্মরমে, নর্ন্তু র্খমর্ো সরবরোে 
বোড়োয়নর্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তোরো যো র্মরমে তো েি উপযকু্ততোর বর্যোর েরজো ফখোিোর 
মমতো। এখর্, 7 নমনিয়র্ নর্উ ইয়র্ন বোসীরো উপযুক্ত, নর্ন্তু আমরো এখমর্ো সপ্তোমে প্রোয় 300,000টিি্  
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ফেোজ পোনে ফর্বিমোত্র। এর ফচময়ও খোরোপ, এই সপ্তোমে আমরো তোর ফচময়ও র্ম ফেোজ ফপময়নে, 
প্রোয় 250,000টি। নর্উ ইয়র্ন  তোর অংমির র্োজ র্মরমে এবং টির্ো পনরচোির্োর জর্য এখর্ তোর 
সবমচময় নবসৃ্তত নবতরমের ফর্টওয়োর্ন  রময়মে এবং এখর্ ফেেোমরি সরর্োমরর সময় েময়মে তোমের 
র্োজটি র্রোর এবং সরবরোে বোড়োমর্োর জর্য। যনে তোরো তো র্ো র্মর, এটি তোেমি সুড়মের ফিমষর 
আমিোমত ফপ াঁেোমত ফয সময় িোগমব তোর ফময়োে বোনড়ময় ফেমব।"  
  
তথযগুনির এর্টি ভোেমর্র নর্ম্নরূপ:  

  
রাজেিোপী বিেে তেে  

  
1ম সোজ  

  প্রাপ্ত  
প্রোর্ করা 
েম্বয়ম্বে  

এখর্ প নন্ত  

% 
অোেবমর্  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইটগুবল (োসপাতালগুবল, গে 
টিকাকরম্বের সাইটগুবল, ইতোবে)  

844,250  623,172  74%  

  
2য় সোজ  

  প্রাপ্ত  
প্রোর্ করা 
েম্বয়ম্বে  

এখর্ প নন্ত  

% 
অোেবমর্  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইটগুবল (োসপাতালগুবল, গে 
টিকাকরম্বের সাইটগুবল, ইতোবে)  

90,675  75,891  84%  

  
সমাট (1ম + 2য় সোজ)  

  প্রাপ্ত  
প্রোর্ করা 
েম্বয়ম্বে  

এখর্ প নন্ত  

% 
অোেবমর্  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইটগুবল (োসপাতালগুবল, গে 
টিকাকরম্বের সাইটগুবল, ইতোবে)  

934,925  699,063  75%  

  
  

আঞ্চবলক বিেে তেে  
  

  
1ম সোজ - স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইটগুবল 

(োসপাতালগুবল, গে টিকাকরম্বের সাইটগুবল, 
ইতোবে  

প্রাপ্ত সোম্বজর িাইম্বর 
পবরোবলত প্রেম + বদ্বতীয় 

সোজগুবলর %  



 

 

অঞ্চল  প্রাপ্ত  
এখর্ প নন্ত প্রোর্ 
করা েম্বয়ম্বে  

% অোেবমর্  

Capital 
Region  

49,100  43,591  89%  92%  

Central 
New York  

36,325  32,780  90%  91%  

Finger 
Lakes  

61,100  46,578  76%  79%  

Long 
Island  

102,150  90,237  88%  84%  

Mid-
Hudson  

78,625  64,150  82%  81%  

Mohawk 
Valley  

24,300  20,887  86%  87%  

New York 
City  

392,800  235,714  60%  63%  

North 
Country  

19,400  18,193  94%  94%  

Southern 
Tier  

22,250  21,103  95%  93%  

Western 
New York  

58,200  49,939  86%  87%  

  
ফযমেতু ফেেোমরি সরবরোে টির্ো নবতরমের ক্ষমতো মোরোত্মর্ভোমব সীনমত র্মর, নর্উ ইয়র্ন বোসীমের 
ধধযন ধরমত উৎসোনেত র্রো েমে এবং ফর্োর্ অযপয়ন্টমমন্ট েোড়ো টির্োর্রে সোইমট র্ো আসোর 
পরোমিন ফেওয়ো েমে। নর্উ ইয়মর্ন র নবিোি নবতরে ফর্টওয়োর্ন  এবং ফযোগয বযনক্তমের নবিোি 
জর্সংখযো ফেেোমরি সরর্োর ফথমর্ আসো ভযোর্নসর্ সরবরোমের ফচময় অমর্র্ ফবনি, যো প্রনত সপ্তোমে 
আর্ুমোনর্র্ 300,000 ফেোমজর েোমর আসমে। ফসই নেসোমব, ফযোগয নর্উ ইয়র্ন বোসীমের ভনবষযমত 14 
সপ্তোে বো তোরও ফবনি সময় পমর এর্টি অযোপময়ন্টমমমন্টর তোনরখ পোওয়োর জর্য প্রস্তুত থোর্মত েমব।  
  
অগ্রোনধর্োর স্বোস্থ্য ফসবো র্মীমের টির্ো েোর আমরো ত্বরোনিত র্রো, এবং র্তুর্ ফযোগয নর্উ 
ইয়র্ন বোসীমের টির্োেোর্ শুরু র্রো। নর্উ ইয়র্ন  নেনিনবউির্ সোইটগুনির এর্টি ফর্টওয়োর্ন  স্থ্োপর্ 
র্মরমে যো েোসপোতোমি র্রো র্োমজর পনরপূরর্ েমব যোমত ফর্োর্ এর্টি েোসপোতোি অনতনরক্ত চোপ র্ো 
র্মট। এই ফর্টওয়োমর্ন র মমধয রময়মে এই সপ্তোমে ফেট পনরচোনিত পোাঁচটি সোইট ফখোিো, ফসই সোমথ 
আমরো 15টি সোইট যো আগোমী নেমর্ ফর্োষেো র্রো েমব। এই র্তুর্ ফর্টওয়োর্ন  ফযোগয নর্উ 
ইয়র্ন বোসীমের েোমত ফেোজ প্রমবি র্রোমত েোক্তোরমের অনেস, ফেেোমরি-ফযোগযতোসম্পন্ন স্বোস্থ্য ফর্ন্দ্র, 
র্োউনন্ট স্বোস্থ্য নবভোগ, অযোম্বুমিন্স ফসন্টোর ও েোমমনসী বযবেোর র্রমব। 1,200-এরও ফবনি 



 

 

েোমমননসগুনি ইনতমমধযই এই ফর্টওয়োমর্ন  অংিগ্রেে র্রোর জর্য প্রনতশ্রুনতবি েময়মে। 65 বের বো 
তোর ফবিী বয়সী নর্উ ইয়র্ন বোসীমের জর্য েোমমননসগুনিমর্ টির্ো প্রেোর্ র্রো েমব, অর্যনেমর্ 
েোসপোতোিগুমিো 1a স্বোস্থ্যমসবো র্মীমের টির্ো নেমত থোর্মব, এবং স্থ্োর্ীয় স্বোস্থ্য নবভোগ এবং ইউনর্য়র্ 
সংগঠিত প্রমচষ্টোগুনি 1b-ফত অপনরেোযন র্মীমের ফসবো প্রেোর্ র্রমব।  
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