অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1ফেব্রুয়ারি 2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা স্টেম্বের টিকাদার্ পবরকল্পর্া সম্পম্বকন বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর হালর্াগাদ তথ্ে প্রদার্
কম্বরম্বের্

আজ সকাল 11ো পর্ন ন্ত, বর্উ ইয়ম্বকনর স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইেগুবল স্টেডাম্বরল সরকার স্টথ্ম্বক
প্রাপ্ত প্রথ্ম স্টডাজগুবলর মম্বযে 90% প্রদার্ কম্বরম্বে
হাসপাতাল কমীম্বদর স্টেেিোপী জর্সংখ্োতাবিক তথ্ে: টিকা গ্রহেকারীম্বদর 63% বেল স্টেতাঙ্গ
(স্টর্াগে জর্সংখ্োর 70% ); টিকা গ্রহেকারীম্বদর 10% আবিকার্ আম্বমবরকার্ (স্টর্াগে জর্সংখ্োর
17%); টিকা গ্রহেকারীম্বদর 10% বহস্পাবর্ক িা লোটিম্বর্া (স্টর্াগে জর্সংখ্োর 8% ) এিং টিকা
গ্রহেকারীম্বদর 16% এেীয় (স্টর্াগে জর্সংখ্োর 11% ) বেল
টিকার ডোেম্বিাডন স্টেম্বের টিকাদার্ কমন সূবি সম্পম্বকন প্রবতবদর্ আপম্বডে করা হম্বি;
ny.gov/vaccinetracker এ র্ার্
গভর্নি অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ফেমেি টিকাদার্ কমনসূরি সম্পমকন রর্উ ইয়কন বাসীমদি হালর্াগাদ
তথ্য প্রদার্ কমিমের্। ফমাে সপ্তাহ 6 এি ফেডািাল টিকাি বিাদ্দকিণ প্রদার্ কিাি জর্য
সিবিাহকািীমদি কামে ফ ৌঁমে ফদওয়া হময়মে। আজ সকাল 11:00ো র্নন্ত, রর্উ ইয়মকন ি স্বাস্থ্য
ফসবা রবতিণ সাইেগুরল 1,554,450টি প্রথ্ম ফডাজ ফ ময়মে এবং ইমতামমযযই 90 শতাংশ বা
1,393,064টি টিকাি প্রথ্ম ফডাজ প্রদার্ কমিমে এবং প্রথ্ম ও রিতীয় ফডামজি 75 শতাংশ প্রদার্
কমিমে। ফেডামিল সিকাি ফথ্মক সপ্তাহ 8 এি বিাদ্দকিণ এই সপ্তামহি মাঝামারঝ র্নন্ত আসমত
শুরু কমিরর্।
গতকাল গভর্নি 1A ফর্াগযতা গ্রুম ি হাস াতামলি কমীমদি র্ামদি ভযাকরসর্ প্রদার্ কিা হময়রেল
তামদি ফডমমাগ্রারেক ফডো ফ াষণা কমির্। ফর্াগয 1A জর্সংখ্যাি ফডমমাগ্রারেক ফেকডাউর্ হমলা
70 শতাংশ ফেতাঙ্গ; 17 শতাংশ আরিকার্ আমমরিকার্; 8 শতাংশ রহস্পারর্ক বা লযাটিমর্া এবং 11
শতাংশ এরশয়ার্ হাস াতামলি কমী। ফমাে 1A ফর্াগয জর্সংখ্যাি মমযয, টিকা গ্রহণকািীমদি মমযয
63 শতাংশ ফেতাঙ্গ, টিকা গ্রহণকািীমদি 10 শতাংশ আরিকার্ আমমরিকার্; টিকা গ্রহণকািীমদি 10
শতাংশ রহস্পারর্ক বা লযাটিমর্া এবং টিকা গ্রহণকািীমদি 16 শতাংশ এরশয়ার্ রেমলর্।
"আমামদি সপ্তামহি সাতটি বিামদ্দি ুমিাোই গতকাল সিবিাহকািীমদি কামে ফ ৌঁমে ফদওয়া হময়মে
এবং ইমতামমযযই রর্উ ইয়কন তাি প্রথ্ম ফডামজি 90 শতাংশ প্রদার্ কমিমে ফর্খ্ামর্ র্যার্যতা এবং

র্যায়রবিািমক প্রাযার্য ফদওয়া হয়। সপ্তামহি ি সপ্তাহ আমিা আমামদি টিকা সিবিাহ ফশষ করি
এবং মূলত আগামী সপ্তামহি সিবিামহি জর্য অ্ম ক্ষায় িময়রে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এটি
রর্উ ইয়মকন ি জর্য অ্র্র্য র্য়, সািা ফদমশি রবরভন্ন ফেমে এটি েমে কািণ ূবনবতী প্রশাসর্ প্রথ্ম
ফথ্মকই টিকা উৎ াদর্কািীমদি র্নাপ্ত টিকাি আমদশ র্া রদময় টিকা রবতিণ প্ররিয়াটিমক
অ্ববযভামব রিিালর্া এবং িাজর্ীরতকিণ কমিমে। ওয়ারশংেমর্ র্তু র্ ফর্তৃ মেি সামথ্, আশাি আমলা
ফদখ্া র্ামে রকন্তু আমামদি অ্বশযই আমামদি প্রতযাশাগুরল রিিালর্া কিমত হমব। শুযুমাত্র
উৎ াদর্ কিমতই েয় ফথ্মক র্য় মাস সময় লাগমব। ইমতামমযয, আমিা শুরু ফথ্মক ফর্মর্ দ্রুত
এবং ফমাোমুটিভামব সিবিাহ াই তা রবতিণ অ্বযাহত থ্াকমব।"
বতন মামর্ প্রায় 7.1 রমরলয়র্ রর্উ ইয়কন বাসী টিকা াওয়াি ফর্াগয। ফেডামিল সিকাি মিি রতর্
সপ্তামহি মমযয সাপ্তারহক সিবিাহ 16 শতাংশ বৃরি কমিমে রকন্তু রর্উ ইয়মকন ি রবশাল রবতিণ
ফর্েওয়াকন এবং ফর্াগয বযরিমদি বৃহৎ জর্সংখ্যা এখ্র্ও ফেডামিল সিকাি ফথ্মক আসা সিবিামহি
ফিময় অ্মর্ক ফবরশ। সীরমত সিবিামহি কািমণ, রর্উ ইয়কন বাসীমদি ধযর্ন যিমত উৎসারহত কিা
হমে এবং ফকামর্া অ্যা ময়ন্টমমন্ট োড়া টিকাদার্ সাইমে উ রস্থ্ত র্া হওয়াি িামশন ফদওয়া হমে।
টিকাদার্ কমনসরূ িি সংখ্যাগুরল ফেমেি টিকাদার্ কমনসূরিি জর্য রর্উ ইয়মকন বণ্টর্ এবং রবতিণ
কিা ফডামজি সংখ্যা এবং ফেডামিল সিকামিি দী মন ময়াদী র্ত্ন সুরবযা কমনসূরিি জর্য সংিরক্ষত
বযরিমদি অ্ন্তভুন ি কিা হয় র্া। তথ্যগুরলি রবশদ রববিণ আজ সকাল 11ো র্নন্ত রর্উ ইয়কন
ফেমে রিম ােন কিা সংখ্যাগুরলি উ ি রভরি কমি হমলা র্া রর্ম্নরূ :
স্টেেিোপী বিেদ তথ্ে
•
•
•
•

প্রাপ্ত প্রথ্ম ফডাজ - 1,554,450
প্রদার্ কিা প্রথ্ম ফডাজগুরল - 1,393,064; 90%
প্রাপ্ত রিতীয় ফডাজ - 725,050
প্রদার্ কিা রিতীয় ফডাজ - 307,662

অঞ্চল

প্রাপ্ত স্টমাে
স্টডাজ
(1ম ও 2য়)

প্রদার্ করা স্টমাে
স্টডাজ
(1ম ও 2য়)

স্টমাে স্টডাম্বজর % র্া প্রদার্
করা/প্রাপ্ত হম্বয়ম্বে
(1ম ও 2য়)

Capital Region

137,840

114,685

83%

Central New
York

108,865

104,948

96%

Finger Lakes

136,255

113,098

83%

Long Island

288,360

212,802

74%

Mid-Hudson

219,420

144,699

66%

Mohawk Valley

59,860

35,922

60%

New York City

1,040,800

757,044

73%

North Country

62,350

41,358

66%

Southern Tier

67,835

47,274

70%

Western New
York

157,915

128,896

82%

ফেেজুমড়/সমগ্র
ফেমে

2,279,500

1,700,726

75%

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইম্বের
জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন প্রথ্ম
স্টডাজগুবল সম্পূেনরূম্বপ
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে
সপ্তাহ 1:
স্টডাজ
আসম্বে
12/14 12/20
সপ্তাহ 2:
স্টডাজ
আসম্বে
12/21 12/27
সপ্তাহ 3:
স্টডাজ
আসম্বে
12/28 01/03
সপ্তাহ 4:
স্টডাজ
আসম্বে
01/04 01/10
সপ্তাহ 5:
স্টডাজ
আসম্বে
01/11 01/17
সপ্তাহ 6

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইম্বের
জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন বিতীয়
স্টডাজগুবল সম্পূেনরূম্বপ
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে

90,675

স্টমাে

ক্রমিযন মার্

90,675
0

392,025

N/A

392,025

482,700

201,500

684,200

250,725

934,925

255,225

1,190,150

0

201,500

160,050

209,400

250,400

0

90,675

45,825

428,100

678,500 1,868,650

স্টডাজ
আসম্বে
01/18 01/24
সপ্তাহ 7
স্টডাজ
আসম্বে
01/25 01/31

160,450

410,850 2,279,500

250,400

আজ র্নন্ত, রর্উ ইয়মকন ি স্বাস্থ্য ফসবা রবতিণ সাইেগুরল ফেডামিল সিকামিি কাে ফথ্মক াওয়া
প্রথ্ম ফডামজি 75 শতাংশ প্রদার্ কমিমে রকন্তু ফেডামিল সিকামিি সীরমত বিামদ্দি কািমণ,
অ্যা ময়ন্টমমন্টগুরল দ্রুত ি
ূ ণ হময়মে। রর্উ ইয়কন বাসীিা ফর্াগযতা রর্যনািণ কিমত এবং একটি ফেে
রিিারলত গণ টিকাদার্ সাইমে একটি অ্যা ময়ন্টমমমন্টি সময়সূরি রর্যনািণ কিমত, 'আরম রক ফর্াগয'
ওময়বসাইমে র্ার্। রর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্রতরিি তমথ্যি জর্য এবং অ্যা ময়ন্টমমমন্টি জর্য অ্র্ুগ্রহ
কমি আ র্াি স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য রবভাগ, োমমনরস, ডািাি বা হাস াতামল কল করুর্ ফর্খ্ামর্ টিকা
উ লভয আমে।
COVID-19 টিকা ট্র্যাকাি ডযাশমবাডন COVID-19 টিকা রবতিণ সম্পমকন রর্উ ইয়কন বাসীমদি
হালর্াগাদ প্রদামর্ি জর্য উ লব্ধ। রর্উ ইয়কন ফেে রড ােনমমন্ট অ্ব ফহলথ্ 24 ণ্টাি মমযয সকল
COVID-19 টিকা প্রদামর্ি তথ্য রিম ােন কিা বাযযতামূলক কমি টিকাদার্ েযারসরলটিগুরলি জর্য;
ফেমেি টিকাদার্ প্রমিষ্টাি সব ফিময় হালর্াগাদকৃ ত ফমরট্র্ক্স প্ররতেরলত কিমত ডযাশমবামডন টিকাদামর্ি
তথ্য প্ররতরদর্ আ মডে কিা হয়।
ফর্ রর্উ ইয়কন বাসীিা টিকা রবতিণ প্ররিয়ায় জারলয়ারত সমেহ কমির্ তািা এখ্র্
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ফোল-রি র্ম্বমি অ্থ্বা
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ফেমেি স্বাস্থ্য রবভাগমক ইমমইল কিমত ামির্। হেলাইর্
কমীিা র্থ্ার্থ্ তদন্তকািী সংস্থ্াি কামে অ্রভমর্াগ াঠামব র্ামত রর্উ ইয়কন বাসীমদি র্ামত ঠকামর্া
র্া হয় তা রর্রিত কিা র্ায় র্খ্র্ ফেে সম্পূণন ফর্াগয জর্সংখ্যামক টিকা ফদওয়াি জর্য কাজ
কমি।
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