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

  
আয সকাল 11 পর্নন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বণর সাইটগুবল ফেডাম্বরল সরকাম্বরর ফেম্বক 

প্রাপ্ত ফডাযগুবলর মম্বযে 93% প্রোর্ কম্বরম্বে  
  

রাম্বযের টিকা ফপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আপম্বডট প্রোর্ করম্বত টিকা ডোেম্বিাডন  প্রবতবের্ আপম্বডট করা 
হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ র্ার্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর টিকাকরণ কমনসূচী সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের হালর্াগাে 
তথ্য প্রোর্ কমরমের্। আজ সকাল 11:00 পর্নন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য সসবা নবতরণ সাইটগুনল 
1,304,050টি প্রথ্ম স াজ সপময়মে এবং ইনতমমযযই 93 শতাংশ বা 1,210,339টি টিকার প্রথ্ম 
স াজ প্রোর্ কমরমে এবং প্রথ্ম ও নিতীয় স ামজর 74 শতাংশ প্রোর্ কমরমে। সে ামরল সরকার 
সথ্মক সপ্তাহ 7 এর বরাদ্দকরণ এই সপ্তামহর মাঝামানঝমত আসমত শুরু করমব।  
  
"আমরা জানর্ টীকা হল সসই অ্স্ত্র র্া র্ুদ্ধ সশষ করমব। এই কারমণ নর্উ ইয়কন  সরবরাহকারী এবং 
পপ-আপ সাইমটর একটি নবশাল পনরকাঠামমা নর্মনাণ কমরমে র্ামত দ্রুত এবং র্যার্যভামব শটগুনল 
বাহুমত প্রমবশ করা র্ায় এক বৃহৎ সেমল। একমাত্র সমসযা - আমামের কামে পর্নাপ্ত সরবরাহ সর্ই," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এটা শুযু নর্উ ইয়মকন র সমসযা র্য়, এটা সারা সেমশ ঘটমে। পূবনবতী 
প্রশাসর্ সর্াগযতার বর্যার েরজা খুমল সেয় এবং সরবরাহ বৃনদ্ধ করার পনরবমতন  তারা তা কনমময় 
সেয়। আমামের চানহো এবং পনরকাঠামমা আমে র্ামত প্রনতনের্ সহমজ 100,000 এর সবশী টিকা 
সেওয়া র্ায়, নকন্তু আমামের হাত বাাঁযা - আমামের আমরা সরবরাহ প্রময়াজর্!"  
  
নর্উ ইমকন র নবশাল নবতরণ সর্টওয়াকন  এবং সর্াগয বযনিমের বৃহৎ জর্সংখযা সে ামরল সরকার 
সথ্মক আসা টিকা সরবরাহমক বহু পনরমামণ োনিময় সগমে। র্নেও সে ামরল সরকার 7 নমনলয়র্ 
নর্উ ইয়কন বাসীমক অ্ন্তভুন ি করার জর্য এই টিকার সর্াগযতা বৃনদ্ধ কমরমে, প্রকৃতপমে সকন্দ্রীয় টিকা 
সরবরাহ কমম সগমে। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ ইয়কন বাসীমের ধযর্ন যরমত উৎসানহত করা 
হমে এবং সকার্ অ্যাপয়ন্টমমন্ট োিা টিকাকরণ সাইমট উপনস্থ্ত র্া হওয়ার পরামশন সেওয়া হমে।  
  
টিকাকরণ কমনসূচীর সংখযাগুনল রামের টিকা কমনসূচীর জর্য নর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবং নবতরণ করা 
স ামজর সংখযা এবং সে ামরল সরকামরর েীঘনমময়ােী র্ত্ন সুনবযা কমনসচূীর জর্য সংরনেত বযনিমের 

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


অ্ন্তভুন ি করা হয় র্া। তথ্যগুনলর নবশে নববরণ আজ সকাল 11টা পর্নন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয নরমপাটন  
করা সংখযাগুনলর উপর নভনি কমর হল নর্ম্নরূপ:  
  
রাযেিোপী বিেে তেে  

• প্রাপ্ত প্রথ্ম স াজ - 1,304,050  
• প্রোর্ করা প্রথ্ম স াজগুনল - 1,210,339; 93%  
• প্রাপ্ত নিতীয় স াজ - 564,600  
• প্রোর্ করা নিতীয় স াজ - 166,640  

  

অঞ্চল  

প্রাপ্ত ফমাট 
ফডায  

(1ম ও 2য়)  

প্রোর্ করা ফমাট 
ফডায  

(1ম ও 2য়)  

ফমাট ফডাম্বযর % র্া প্রোর্ করাপ্রাপ্ত 
হম্বয়ম্বে  

(1ম ও 2য়)  

Capital Region  117,640  90,552  77%  

Central New York  95,265  86,958  91%  

Finger Lakes  118,250  91,793  78%  

Long Island  229,520  172,500  75%  

Mid-Hudson  179,475  122,017  68%  

Mohawk Valley  53,070  30,460  57%  

New York City  842,025  602,083  72%  

North Country  50,945  33,581  66%  

Southern Tier  52,300  39,862  76%  

Western New York  130,160  107,173  82%  

ফেটযমু্বে/সমগ্র 
ফেম্বট  

1,868,650  1,376,979  74%  

  

  
সপ্তাহ 1:  
ফডায 
আসম্বে 

সপ্তাহ 2:  
ফডায 
আসম্বে 

সপ্তাহ 3:  
ফডায 
আসম্বে 

সপ্তাহ 4:  
ফডায 
আসম্বে 

সপ্তাহ 5:  
ফডায 
আসম্বে 

সপ্তাহ 6:  



12/14 - 
12/20  

12/21 - 
12/27  

12/28 - 
01/03  

01/04 - 
01/10  

01/11 - 
01/17  

আসন্ন 
ফডায 01/18 
- 01/24  

স্বাস্থ্েম্বসিা 
বিতরণ সাইম্বটর 
যর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  
1ম ফডাযগুবল 
সম্পণূনরূম্বপ 
সরিরাহ করা 
হম্বয়ম্বে  

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

স্বাস্থ্েম্বসিা 
বিতরণ সাইম্বটর 
যর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  
বিতীয় ফডায 
সম্পণূনরূম্বপ 
সরিরাহ করা 
হম্বয়ম্বে  

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

ফমাট  90,675  392,025  201,500  250,725  255,225  678,500  
ক্রমিযনমার্    482,700  684,200  934,925  1,190,150  1,868,650  
  
আজ পর্নন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য সসবা নবতরণ সাইটগুনল সে ামরল সরকামরর কাে সথ্মক পাওয়া 
প্রথ্ম স ামজর 93 শতাংশ প্রোর্ কমরমে নকন্তু সে ামরল সরকামরর সীনমত বরামদ্দর কারমণ, 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল দ্রুত পরূণ হময়মে। নর্উ ইয়কন বাসীরা সর্াগযতা নর্যনারণ করমত এবং একটি রাজয 
পনরচানলত গণ টিকাকরণ সাইমট একটি সাোৎকামরর সময়সূচী নর্যনারণ করমত, 'আনম নক সর্াগয' 
ওময়বসাইমট র্ার্। নর্উ ইয়কন বাসীরা অ্নতনরি তমথ্যর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট করার জর্য অ্র্ুগ্রহ 
কমর আপর্ার স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ, োমমননস,  ািার বা হাসপাতামল কল করুর্ সর্খামর্ টিকা 
উপলভয আমে।  
  
COVID-19 টীকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টীকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলব্ধ। নর্উ ইয়কন  সেট ন পাটন মমন্ট অ্ে সহল্থ্ (New York State 
Department of Health) 24 ঘন্টার মমযয সকল COVID-19 টীকা প্রোমর্র তথ্য নরমপাটন  করা 
বাযযতামূলক কমর টিকাকরণ সেনসনলটিগুনলর জর্য; রামজযর টিকাকরণ প্রমচষ্টার সব সচময় 
হালর্াগােকৃত সমনট্র্কস প্রনতেনলত করমত  যাশমবাম ন  টীকা প্রশাসমর্র তথ্য প্রনতনের্ আপম ট করা 
হয়।  
  
গতকাল গভর্নর টীকা সংক্রান্ত জানলয়ানতর উপর মমর্ামর্াগ সেয় এমর্ একটি র্তুর্ হটলাইর্ চাল ু
করার কথ্া সঘাষণা কমরর্। সর্ নর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা নবতরণ প্রনক্রয়ায় জানলয়ানত সমেহ কমরর্ 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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তারা এখর্ 833-VAX-SCAM (833-829-7226) নবর্ামাশুমলর র্ম্বমর অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ রামজযর স্বাস্থ্য নবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা র্থ্ার্থ্ তেন্তকারী সংস্থ্ার কামে অ্নভমর্াগ পাঠামব র্ামত নর্উ ইয়কন বাসীমের র্ামত ঠকামর্া 
র্া হয় তা নর্নিত করা র্ায় র্খর্ রাজয সমু্পণন সর্াগয জর্সংখযামক টিকা সেওয়ার জর্য কাজ 
কমর।  
  

###  
  
 

আমরা সংবাে সপমত সেখুর্ www.governor.ny.gov 
নর্উ ইয়কন  সেট | এনিনকউটিভ সচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
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