
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাম্বযের টিকাকরণ কমনসূচীর সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে প্রোর্ 
কম্বরম্বের্  

  
যখর্ সপ্তাহ 6 এর িরােকরণ এম্বস প  ৌঁেয়, আয সকাল 11টা  যনন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র পহল্থ পকয়ার 

বিবিবিউের্ সাইটগুবল পেিাম্বরল সরকাম্বরর কাে পথম্বক প্রাপ্ত প্রথম পিাম্বযর 88% প্রোর্ 
কম্বরম্বে  
  

টীকার িোেম্বিািন  প্রবিবের্ আ ম্বিট করা হম্বি রাম্বযের টীকা কমনসূচী সম্পম্বকন  হালর্াগাে প্রোর্ 
করম্বি; ny.gov/vaccinetracker যার্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর টিকাকরণ কমনসূচী সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের হালর্াগাে 
তথ্য প্রোর্ কমরমের্। সরবরাহকারীমের কামে টিকা সরবরামহর ফেডারাল সরকামরর সপ্তাহ 6 এর 
ফমাট বরাদ্দকরণ আজ সম্পন্ন হমব। ফেডামরল সরকামরর সপ্তাহ 7 এর বরাদ্দকরমণর নবতরণ এই 
সপ্তামহর মাঝামানঝর আমগ শুরু হমব র্া। আজ সকাল 11টা পর্নন্ত নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ফসবা 
নবতরণ সাইটগুমলা 1,304,050টি প্রথ্ম ফডাজ ফপময়মে এবং 88 শতাংশ বা 1,144,070টি প্রথ্ম 
ফডামজর টিকা প্রোর্ কমরমের্।  
  
"আমামের সপ্তাহ েময়র বরাদ্দকরণ আজ সরবরাহকারীমের কামে ফপ ৌঁোমর্ার সামথ্ সামথ্ নর্উ ইয়কন  
ইনতমমযয তার প্রথ্ম ফডামজর 88 শতাংশ প্রোর্ কমরমে, এবং তারা আমরা একবার প্রেশনর্ কমরমে 
ফর্ আমরা ফর্ সমসযার সম্মুখীর্ হময়নে তা হল ফেডামরল সরকামরর ফথ্মক সরবরামহর অ্ভাব," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামের নেমর্ 100,000 ফডাজ প্রোর্ করার ক্ষমতা আমে - আমামের 
শুযু ফডাজগুনল প্রময়াজর্। ইনতমমযয, রাজয দ্রুত কাজ করা চানলময় র্ামব হামত টিকার শট 
ফ াকামর্ার কামজ, এবং সীনমত সরবরামহর এই সমময় বন্টমর্র সমতা নর্নিত করার জর্য 
সরবরাহকারীমের অ্বশযই তামের নর্যনানরত অ্গ্রানযকারর্ুক্ত জর্গণমক টিকা প্রোর্ করা চানলময় 
ফর্মত হমব।"  
  
নর্উ ইয়মকন র নবশাল নবতরণ ফর্টওয়াকন  এবং ফর্াগয বযনক্তমের বৃহৎ জর্সংখযা ফেডামরল সরকার 
ফথ্মক আসা টিকা সরবরামহর পনরমামণর ফচময় অ্মর্ক ফবনশ। র্নেও ফেডামরল সরকার 7 নমনলয়র্ 
নর্উ ইয়কন বাসীমক অ্ন্তভুন ক্ত করার জর্য এই টিকার ফর্াগযতা বৃনি কমরমে, প্রকৃতপমক্ষ ফকন্দ্রীয় 
টিকার সরবরাহ কমম ফগমে। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ ইয়কন বাসীমের ধযর্ন যরমত উৎসানহত 
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করা হমে এবং ফকার্ অ্যাপয়ন্টমমন্ট োডা টিকাকরণ সাইমট উপনস্থ্ত র্া হওয়ার পরামশন ফেওয়া 
হমে।  
  
টিকাকরণ কমনসূচীর সংখযাগুনল রামজযর টিকাকরণ কমনসূচীর জর্য নর্উ ইয়মকন  নবতরণ করা এবং 
সরবরাহ করা ফডাজগুনলর জর্য, এবং ফেডামরল সরকামরর েীর্নমময়ােী পনরচর্নার সুনবযার কমনসূচীর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরনক্ষত ফডাজগুনল অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। আজ সকাল 
11টা পর্নন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয নরমপাটন  করা সংখযাগুনলর উপর নভনি কমর তথ্যগুনলর নবশে নববরণ 
নর্ম্নরূপ:  
  
রাযেিো ী বিেে িথে  

• প্রাপ্ত প্রথ্ম ফডাজ - 1,304,050  
• প্রোর্ করা প্রথ্ম ফডাজগুনল - 1,144,070  
• প্রাপ্ত নিতীয় ফডাজ - 564,600  
• প্রোর্ করা নিতীয় ফডাজ - 139,929  

  

অঞ্চল  
প্রাপ্ত 1ম 

পিাযগুবল  
প্রোর্ করা 1ম 

পিাযগুবল  
েিাাংে/গৃহীি পিাম্বযর 

েিকরা  
Capital Region  83,840  74,380  89%  

Central New York  74,040  72,447  98%  
Finger Lakes  80,150  76,141  95%  
Long Island  149,370  144,508  97%  

Mid-Hudson  123,150  100,677  82%  
Mohawk Valley  36,970  25,403  69%  
New York City  589,275  499,101  85%  
North Country  36,745  28,468  77%  
Southern Tier  38,250  34,486  90%  
Western New 

York  
92,260  88,459  96%  

TOTAL  1,304,050  1,144,070  88%  
  

  সপ্তাহ 1  সপ্তাহ 2  সপ্তাহ 3  সপ্তাহ 4  সপ্তাহ 5  সপ্তাহ 6  



 

 

পিায 
আসম্বে 
12/14 - 
12/20  

পিায 
আসম্বে 
12/21 - 
12/27  

আসন্ন 
পিাযগুবল 
12/28 - 
01/03  

পিায 
আসম্বে 
01/04 - 
01/10  

পিায 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  

আসন্ন 
পিাযগুবল 
01/18 -  
01/24  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিিরণ 
সাইম্বটর যর্ে বর্উ 
ইয়ম্বকন  প্রথম 
পিাযগুবল 
সম্পণূনরূম্ব  
সরিরাহ করা 
হম্বয়ম্বে  

90,675  392,025  201,500  160,050  209,400  250,400  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিিরণ 
সাইম্বটর যর্ে বর্উ 
ইয়ম্বকন  বিিীয় 
পিাযগুবল 
সম্পণূনরূম্ব  
সরিরাহ করা 
হম্বয়ম্বে  

0  0  0  90,675  45,825  428,100  

পমাট  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  678,500  
CUMULATIVE    482,700  684,200  934,925  1,190,150  1,868,650  
  
আজ পর্নন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ফসবা নবতরণ সাইটগুনল ফেডামরল সরকামরর কাে ফথ্মক পাওয়া 
88 শতাংশ ফডাজ প্রোর্ কমরমে নকন্তু ফেডামরল সরকামরর সীনমত বরাদ্দকরমণর কারমণ, 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল দ্রুত পরূণ হময় ফগমে। নর্উ ইয়কন বাসীরা ফর্াগযতা নর্যনারণ করমত এবং একটি 
রাজয পনরচানলত গণ টিকাকরণ সাইমট একটি সাক্ষাৎকামরর সময়সূচী নর্যনারণ করমত, 'আনম নক 
ফর্াগয' ওময়বসাইমট র্ার্। নর্উ ইয়কন বাসীরা অ্নতনরক্ত তমথ্যর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট করার জর্য 
অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ, োমমননস, ডাক্তার বা হাসপাতামল কল করুর্ ফর্খামর্ 
টিকা উপলভয আমে।  
  
COVID-19 টীকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টীকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলব্ধ। নর্উ ইয়কন  ফেট নডপাটন মমন্ট অ্ে ফহল্থ্ 24 র্ন্টার মমযয সকল 
COVID-19 টীকা প্রোমর্র তথ্য নরমপাটন  করা বাযযতামূলক কমর টিকাকরণ ফেনসনলটিগুনলর জর্য; 
রামজযর টিকাকরণ প্রমচষ্টার সব ফচময় হালর্াগােকৃত ফমনট্র্কস প্রনতেনলত করমত ডযাশমবামডন  টীকা 
প্রশাসমর্র তথ্য প্রনতনের্ আপমডট করা হয়।  
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