
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুম্ব াম্বমা স্টেম্বের টিকাদার্ কমনসূবিম্বে বর্উ ই কন িাসীম্বদর আপম্বেে কম্বরম্বের্ - প্রথম 
স্টোম্বের - 79% প্রদার্ করা হম্ব ম্বে  

  
বর্উ ই ম্বকন র স্বাস্থ্ে স্টসিা বিেরণ সাইে স্টেোম্বরল সরকার স্টথম্বক প্রাপ্ত প্রথম স্টোম্বের 79% 

পবরিালর্া কম্বরম্বে  
  

টিকা েোেম্বিােন  স্টেম্বের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আপম্বেে প্রদার্ করম্বে প্রবেবদর্ আপম্বেে করা 
হম্বি; স্টদখুর্ ny.gov/vaccinetracker  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেট টিকাদার্ কমনসূচি সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর হালর্াগাদ তথ্য 
প্রদার্ কমরমের্। আজ পর্নন্ত, চর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য স্টসবা চবতরণ সাইট স্টেডামরল সরকামরর কাে 
স্টথ্মক প্রাপ্ত প্রথ্ম স্টডামজর 79 শতাাংশ এবাং প্রথ্ম ও চিতীয় স্টডামজর 77 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে।  
  
গভর্নর একটি র্তুর্ COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন  িাল ুকরার স্ট াষণা চদময়মের্। ডযাশমবাডন  
COVID-19 টিকা চবতরমণর উপর চর্উ ইয়কন বাসীমদর আপমডট করমব, র্ার মমযয রময়মে স্টেট 
কততন ক প্রাপ্ত স্টডামজর সাংখ্যা, প্রথ্ম বা চিতীয় স্টডামজর প্রময়াগ এবাং প্রচতটি অ্ঞ্চমল প্রথ্ম ও চিতীয় 
স্টডামজর সামথ্ র্ুক্ত বযচক্তর সাংখ্যা। চর্উ ইয়কন  স্টেট চডপাটন মমন্ট অ্ব স্টহলমথ্র 24  ণ্টার মমযয 
সকল COVID-19 টিকা প্রশাসমর্র তথ্য চরমপাটন  করার জর্য টিকা প্রদামর্র সুচবযা প্রময়াজর্; স্টেমটর 
টিকা প্রমিষ্টার সবমিময় হালর্াগাদ স্টমচট্র্ক প্রচতেচলত করমত ডযাশমবামডন  টিকা প্রশাসমর্র তথ্য 
প্রচতচদর্ আপমডট করা হয়। ডযাশমবামডন  প্রমবশ করমত, স্টদখ্ুর্ ny.gov/vaccinetracker।  
  
"COVID-19-স্টক পরাচজত করার লড়াইময় এটি একটি বড় মাইলেলক। র্চদও স্টেডামরল সরকার 
টিকার সরবরাহ কমামর্ার সময় স্টর্াগযতার বর্যার দরজা খ্ুমল চদময়মে, 1 চমচলয়র্ স্টর্াগয চর্উ 
ইয়কন বাসী এবাং সকল র্াচসনাং স্টহামমর বাচসন্দা এবাং কমনিারী র্ারা এই টিকা স্টিময়চেল তামদর 
ইমতামমযয প্রথ্ম স্টডামজর সামথ্ র্ুক্ত করা হময়মে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই গচত বাড়ামত, আচম 
স্টেডামরল সরকামরর প্রচত আহ্বার্ জার্াচি এর অ্াংশ করমত এবাং সরবরাহ বাড়ামর্ার জর্য। 
আমামদর সকল স্টর্াগয চর্উ ইকন বাসীমদর দ্রুত এবাং র্যায়সঙ্গতভামব টিকা স্টদওয়া িাচলময় স্টর্মত হমব 
এবাং র্ত স্টবচশ য়টিকা আমামদর কামে থ্াকমব, ততই আমরা স্টসই লক্ষ্য পূরণ করমত পারব এবাং 
স্টরাগ প্রচতমরায ক্ষ্মতা েচড়ময় চদমত পারব।"  
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চর্উ ইমকন র চবশাল চবতরণ স্টর্টওয়াকন  এবাং স্টর্াগয বযচক্তমদর বতহৎ জর্সাংখ্যা স্টেডামরল সরকার 
স্টথ্মক আসা টিকা সরবরাহমক োচড়ময় স্টগমে। র্চদও স্টেডামরল সরকার 7 চমচলয়র্ চর্উ ইয়কন বাসীমক 
অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য এই টিকার স্টর্াগযতা বতচি কমরমে, প্রকত তপমক্ষ্ স্টকন্দ্রীয় টিকা সরবরাহ কমম 
স্টগমে। সীচমত সরবরামহর কারমণ, চর্উ ইয়কন বাসীমদর ধযর্ন যরমত উৎসাচহত করা হমি এবাং স্টকামর্া 
অ্যপয়ন্টমমন্ট োড়া টিকাদার্ সাইমট র্া আসার পরামশন স্টদওয়া হমি।  
  
তমথ্যর একটি ভাঙ্গর্ চর্ম্নরূপ (আজ সকাল 11:00টা পর্নন্ত চর্উ ইয়কন  স্টেমট চরমপাটন  করা সাংখ্যার 
উপর চভচি কমর):  
  
স্টেেিোপী ভাঙ্গর্  
  

• প্রথম ও বিেী  স্টোম্বের েোাংে - 77%  
• প্রথম স্টোে প্রাপ্ত - 1,053,650  
• প্রথম স্টোে পবরিাবলে - 835,875 - 79%  
• বিেী  স্টোে গ্রহণ - 136,500  
• বিেী  স্টোে পবরিাবলে - 83,995  

  

অঞ্চল  
স্টমাে স্টোে 
গৃহীে হম্ব ম্বে  

স্টমাে স্টোে 
পবরিাবলে 
হম্ব ম্বে  

স্টোম্বের েেকরা 
পবরিাবলে/গৃহীে  

Capital Region  78,550  57,514  73%  
Central New 

York  
59,725  46,819  78%  

Finger Lakes  77,150  63,000  82%  
Long Island  144,750  115,726  80%  
Mid-Hudson  111,925  83,917  75%  

Mohawk Valley  29,850  20,969  70%  
New York City  546,775  409,403  75%  
North Country  25,925  24,773  96%  
Southern Tier  29,400  28,578  97%  
Western New 

York  
86,100  69,171  80%  

স্টেটজমুড়/সমগ্র 
স্টেমট  

1,190,150  919,870  77%  

  



 

 

 

প্রথম 
সপ্তাহ:  

বিেী  
সপ্তাহ:  

েৃেী  
সপ্তাহ:  

িেুথন 
সপ্তাহ:  

পঞ্চম সপ্তাহ:  
  

স্টডাজ 
আসমে 

12/14 - 
12/20  

স্টডাজ 
আসমে 

12/21 - 
12/27  

স্টডাজ 
আসমে 

12/28 - 
01/03  

স্টডাজ 
আসমে 

01/04 - 
01/10  

স্টডাজ আসমে 
01/11 - 
01/17  

  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিেরণ 
সাইম্বের ের্ে বর্উ 
ই ম্বকন  প্রথম স্টোে 
সম্পণূনরূম্বপ সরিরাহ 

করা হম্ব ম্বে  

90,675  392,025  201,500  160,050  209,400    

স্বাস্থ্েম্বসিা বিেরণ 
সাইম্বের ের্ে বর্উ 
ই ম্বকন  বিেী  স্টোে 
সম্পণূনরূম্বপ সরিরাহ 

করা হম্ব ম্বে  

0  0  0  90,675  45,825    

স্টমাে  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225    
ক্রমির্নমার্    482,700  684,200  934,925  1,190,150    

  
আজ পর্নন্ত, চর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য স্টসবা চবতরণ সাইট স্টেডামরল সরকামরর কাে স্টথ্মক প্রাপ্ত স্টডামজর 
77 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে চকন্তু স্টেডামরল সরকামরর সীচমত বরামের কারমণ, অ্যাপময়ন্টমমন্ট দ্রুত 
পূরণ হময়মে। চর্উ ইয়কন বাসীরা স্টর্াগযতা চর্যনারণ করমত এবাং একটি স্টেট পচরিাচলত গণ টিকাদার্ 
সাইমট একটি অ্যপয়ন্টমমমন্টর সময়সচূি চর্যনারণ করমত িায়, তারা 'আচম চক স্টর্াগয (Am I 
Eligible)' ওময়বসাইমট স্টদখ্মত পামরর্। চর্উ ইয়কন বাসীরা অ্চতচরক্ত তমথ্যর জর্য তামদর স্থ্ার্ীয় 
স্বাস্থ্য চবভাগ, োমমনচস, ডাক্তার বা হাসপাতামল স্টোর্ করমত পামরর্ এবাং ভযাকচসর্ পাওয়া র্ায় 
এমর্ অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচলর সময়সূচি ঠিক করমত পামরর্।  
  

###  
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