
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
আয সকাল 11-টা পর্নন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র হহল্থ হকয়ার বিবিবিউের্ সাইটগুম্বলা সপ্তাহ 1-7 

িরাম্বের 99% এিং হেিাম্বরল সরকাম্বরর কাে হথম্বক প্রাপ্ত হমাট প্রথম হিাম্বযর 93% পবরচালর্া 
কম্বরম্বে; সপ্তাহ 8 এর িরােকরণ আসম্বে শুরু কম্বরম্বে  

  
র্েুর্ রাযেিোপী েথে হর্াগে কৃষ্ণাঙ্গ এিং লোটিম্বর্া বর্উ ইয়কন িাসীম্বের মম্বযে কম টীকা গ্রহম্বণর 

হার প্রকাে কম্বরম্বে; ABNY যবরপ বিযা-িন্দ্ব বর্বিে কম্বরম্বে  
  

টীকা িোেম্বিািন  প্রবেবের্ আপম্বিট করা হম্বি রাম্বযের টীকা হপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আপম্বিট প্রোর্ 
করম্বে; ny.gov/vaccinetracker র্ার্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর টিকাকরণ কমনসূচী সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের হালর্াগাে 
তথ্য প্রোর্ কমরমের্। আজ সকাল 11-টা পর্নন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য সসবা নবতরণ সাইটগুনল 
1,661,290টি প্রথ্ম স াজ সপময়মে এবং ইনতমমযযই 93 শতাংশ বা 1,539,355টি টিকার প্রথ্ম 
স াজ প্রোর্ কমরমে এবং প্রথ্ম ও নিতীয় স ামজর 80 শতাংশ প্রোর্ কমরমে। এই সপ্তামহ সে ামরল 
সরকামরর সপ্তাহ 8 এর বরাদ্দকরণ প্রোমর্র জর্য সরবরাহকারীমের কামে সরবরাহ করা চলমে। 
নর্উ ইয়কন  সেট সহল্থ্ সকয়ার ন নিনবউশর্ সাইটগুমলা পুমরা 1-7 সপ্তামহর 99% বরাদ্দকরমণর 
প্রোর্ কমরমে র্া NYS এর কামে সমূ্পণনরূমপ সরবরাহ করা হময়মে এবং সরবরাহকারীরা আসার 
সামথ্ সামথ্ সপ্তাহ 8 এর বরাদ্দকরণ প্রোর্ করমত শুরু কমরমে।  
  
"টিকা প্রমচষ্টার শুরু সথ্মক, আমরা এটা পনরষ্কার কমর নেময়নে - আমামের লক্ষ্য হমে র্ত দ্রুত 
এবং র্যায়সঙ্গতভামব সম্ভব বাহুমত শট প্রমবশ করামর্া এবং আমরা ঠিক সসটাই করনে," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "র্নেও তথ্য সেখামে সর্ নর্উ ইয়কন  অ্তযন্ত উচ্চ হামর এই টিকা প্রোর্ করমে, এই 
মুহূমতন  সব সচময় উমিমগর নবষয় হমে সর্ কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রোময়র সবশীরভামগর মমযয এই টিকা নর্মত 
অ্র্ীহা অ্বযাহত আমে। আমরা এটা আশা কমরনেলাম। আমরা প্রথ্ম নেমক এটা নর্ময় কথ্া বমলনে। 
আমরা এর সমাকামবলা করনে, নকন্তু এটা এখমর্া নবেযমার্। হযাাঁ, নসমেমমক অ্নবশ্বামসর নকেু কারণ 
আমে, নকন্তু এই টিকার সক্ষ্মে এটা সতয র্য়। এই নিযামক অ্বশযই সরাসনর তথ্য এবং ববযতা নেময় 
সমাকামবলা করমত হমব। গুজব এবং কল্পকানহর্ী েরূ করমত কনমউনর্টি নল ারমের সামথ্ অ্ংশীোনরত্ব 
সথ্মক শুরু কমর সরাসনর অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র মমযয টিকার সাইট স্থ্াপর্ করা, সর্মর্ আমরা ইয়ানি 
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সেন য়ামম কমরনেলাম, আমরা এই বযাপামর সর্ সকার্ রামজযর সচময় নর্উ ইয়মকন  সবনশ কাজ করনে, 
এবং আমরা সসই প্রমচষ্টা নিগুণ করনে। অ্বমশমষ COVID এর নবরুমে এই র্মুে নজতমত হমল 
সবাইমক এক সামথ্ হমত হমব, এবং তা করার জর্য আমরা র্থ্াসাযয সচষ্টা চানলময় র্াব।"  
  
উপরন্তু, গভর্নর সর্াগয জর্সংখযা জমু়ে টীকা গ্রহমণর হামরর উপর রাজযবযাপী জর্সংখযাতানিক তথ্য 
প্রকাশ কমরমের্। তথ্যগুনলর নবশে নর্ম্নরূপ:  
  

1A - হাসপাোম্বলর কমী  1B - অপবরহার্ন কমী  1B - 65+ যর্সংখ্ো  

টিকা প্রাপকমের 63% সশ্বতাঙ্গ 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 70% 
)  

টিকা প্রাপকমের 74% সশ্বতাঙ্গ 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 75% 
)  

টিকা প্রাপকমের 78% সশ্বতাঙ্গ 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 
77%)  

টীকা প্রাপকমের 10% আনিকার্ 
আমমনরকার্ (সর্াগয জর্সংখযার 
17% )  

টীকা প্রাপকমের 5% আনিকার্ 
আমমনরকার্ (সর্াগয 
জর্সংখযার 17% )  

টীকা প্রাপকমের 4% আনিকার্ 
আমমনরকার্ (সর্াগয 
জর্সংখযার 13% )  

টীকা প্রাপকমের 10% নহস্পানর্ক 
বা লযাটিমর্া নেল (সর্াগয 
জর্সংখযার 9% )  

টীকা প্রাপকমের 10% 
নহস্পানর্ক বা লযাটিমর্া নেল 
(সর্াগয জর্সংখযার 14% )  

টীকা প্রাপকমের 5% নহস্পানর্ক 
বা লযাটিমর্া নেল (সর্াগয 
জর্সংখযার 12 % )  

টিকা প্রাপকমের 16% এশীয় 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 12% 
)  

টিকা প্রাপকমের 7% এশীয় 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 6% 
)  

টিকা প্রাপকমের 8% এশীয় 
নেল (সর্াগয জর্সংখযার 7% 
)  

 
এমসানসময়শর্ ের আ সবটার নর্উ ইয়কন  (Association for a Better New York) পনরচানলত 
সাম্প্রনতক এক জনরমপ কৃষ্ণাঙ্গ, নহস্পানর্ক এবং এনশয়ার্ নর্উ ইয়কন বাসীমের মমযয এই টিকা নর্ময় 
নিযা বনৃে পাওয়ার প্রবণতা নর্নিত কমরমে। জনরমপ সেখা সগমে: 78 শতাংশ সশ্বতাঙ্গ নর্উ 
ইয়কন বাসী এই টিকা গ্রহণ করমব তামের কামে তা উপলব্ধ হওয়া মাে, সর্খামর্ কৃষ্ণাঙ্গ নর্উ 
ইয়কন বাসীমের 39 শতাংশ, নহস্পানর্ক নর্উ ইয়কন বাসীমের 54 শতাংশ এবং 54 শতাংশ এনশয়ার্ নর্উ 
ইয়কন বাসীমের তুলর্ায়, র্ারা একই কথ্া বমলমের্।  
  
বতন মামর্ আর্ুমানর্ক 7 নমনলয়র্ নর্উ ইয়কন বাসী টিকা পাওয়ার সর্াগয। সে ামরল সরকার পমরর 
নতর্ সপ্তাহ যমর সাপ্তানহক সরবরাহ 20 শতাংমশর সবনশ বনৃে কমরমে, নকন্তু নর্উ ইয়মকন র নবশাল 
নবতরণ সর্টওয়াকন  এবং সর্াগয বযনিমের বৃহৎ জর্সংখযা এখর্ও সে ামরল সরকার সথ্মক আসা 
সরবরামহর সথ্মক অ্মর্ক সবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ ইয়কন বাসীমের বযর্ন যরমত 
উৎসানহত করা হমে এবং সকার্ অ্যাপয়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাকরণ সাইমট উপনস্থ্ত র্া হওয়ার পরামশন 
সেওয়া হমে।  
  



 

 

সেমটর টিকা  যাশমবাম ন  এখর্ সে ামরল েীর্নমময়ােী র্ত্ন সুনবযা সপ্রাগ্রাম এবং হাসপাতাল কমীমের 
জর্য টিকা োর্ অ্গ্রগনত প্রকল্পগুনলর মাযযমম পনরচানলত টিকার জর্য কাউনন্ট-বাই-কাউনন্ট 
সেক াউর্ অ্ন্তভুন ি। নর্মচর টিকাকরণ কমনসূচীর সংখযাগুনল রামজযর টিকা কমনসূচীর জর্য নর্উ 
ইয়মকন  বণ্টর্ এবং নবতরণ করা স ামজর সংখযা, এবং সে ামরল সরকামরর েীর্নমময়ােী পনরচর্নার 
সেনসনলটির কমনসূচীর জর্য সংরনক্ষ্ত স াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। তথ্যগুনলর নবশে নববরণ আজ সকাল 
11টা পর্নন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয নরমপাটন  করা সংখযাগুনলর উপর নভনি কমর হল নর্ম্নরূপ। নর্মচ 
বরামদ্দর সমাট সংখযা সপ্তাহ 8 এর বরামদ্দর 33 শতাংশমক অ্ন্তভুন ি কমর, র্া রনববার নর্উ ইয়কন  
সরবরাহকারীর সাইমট নবতরণ করা সশষ হমব।  
  
রাযেিোপী বিেে েথে  

• প্রাপ্ত প্রথ্ম স াজ - 1,661,290  
• প্রোর্ করা প্রথ্ম স াজগুনল - 1,539,355; 93%  
• প্রাপ্ত নিতীয় স াজ - 794,650  
• প্রোর্ করা নিতীয় স াজ - 413,512  

  
  

অঞ্চল  
প্রাপ্ত হমাট 
হিায  
(1ম ও 2য়)  

প্রোর্ করা হমাট 
হিায  
(1ম ও 2য়)  

হমাট হিাম্বযর % র্া প্রোর্ 
করাপ্রাপ্ত হম্বয়ম্বে  
(1ম ও 2য়)  

Capital Region  151,210  121,861  81%  

Central New 
York  

120,590  107,503  89%  

Finger Lakes  148,715  129,873  87%  

Long Island  307,410  246,253  80%  

Mid-Hudson  234,515  173,283  74%  

Mohawk Valley  65,450  48,862  75%  

New York City  1,120,765  847,299  76%  

North Country  68,405  67,504  99%  

Southern Tier  72,715  65,254  90%  
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Western New 
York  

166,165  145,176  87%  

সেটজমু়ে/সমগ্র 
সেমট  

2,455,940  1,952,867  80%  

  

  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিেরণ সাইম্বটর 
যর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  1ম 
হিাযগুবল সম্পণূনরূম্বপ 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিেরণ সাইম্বটর 
যর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  2য় 
হিাযগুবল সম্পণূনরূম্বপ 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

হমাট  
হমাট  
  

সপ্তাহ 1:  
হিায 
আসম্বে 
12/14 - 
12/20  

90,675  
  
  

0  
90,675  

  
  

N/A  

সপ্তাহ 2:  
হিায 
আসম্বে 
12/21 - 
12/27  

392,025  
  
  

0  
392,025  

  
  

482,700  
  
  

সপ্তাহ 3:  
হিায 
আসম্বে 
12/28 - 
01/03  

201,500  
  

0  
201,500  

  
  

684,200  
  
  

সপ্তাহ 4:  
হিায 
আসম্বে 
01/04 - 
01/10  

160,050  
  
  

90,675  
  
  

250,725  
  
  

934,925  
  
  

সপ্তাহ 5:  
হিায 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  

209,400  
  
  

45,825  
  

255,225  
  
  

1,190,150  
  
  

সপ্তাহ 6:  250,400  428,100  678,500  1,868,650  



 

 

হিায 
আসম্বে  
01/18 - 
01/24  

  
  

  
  

  
  

  
  

সপ্তাহ 7:  
হিায 
আসম্বে  
01/25 - 
01/31  

250,400  
160,450  

  
  

410,850  
  
  

2,279,500  
  
  

সপ্তাহ 8:  
হিায 
আসম্বে  
02/01 - 
02/07*  

106,840  69,600  176,440  
2,455,940  

  
  

*এই সংখযা 8 সপ্তামহর বরামদ্দর 33 শতাংশ প্রনতনর্নযত্ব কমর। 7 সেব্রুয়ানর, রনববার নেমর্র সশমষ 
পুমরা সপ্তাহ 8 এর বরাদ্দ এমস সপ াঁেমব বমল আশা করা হমে।  
  
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 হময় সগমে। নর্উ ইয়কন বাসীরা সর্াগযতা নর্যনারণ করমত এবং একটি 
রাজয পনরচানলত গণ টিকাকরণ সাইমট একটি সাক্ষ্াৎকামরর সময়সূচী নর্যনারণ করমত, 'আনম নক 
সর্াগয' ওময়বসাইমট র্ার্। নর্উ ইয়কন বাসীরা অ্নতনরি তমথ্যর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট সর্ওয়ার 
জর্য অ্র্ুগ্রহ কমর আপর্ার স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ, োমমননস,  ািার বা হাসপাতামল কল করুর্ 
সর্খামর্ টিকা উপলভয আমে। 
 
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়কন  সেট ন পাটন মমন্ট অ্ে সহল্থ্ (New York State 
Department of Health) 24 র্ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথ্য নরমপাটন  করা 
বাযযতামূলক কমর টিকাকরণ সেনসনলটিগুনলর জর্য; রামজযর টিকাকরণ প্রমচষ্টার সব সচময় 
হালর্াগােকৃত সমনট্র্কস প্রনতেনলত করমত  যাশমবাম ন  টিকা োমর্র তথ্য প্রনতনের্ আপম ট করা হয়।  
 
সর্ নর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা নবতরণ প্রনিয়ায় জানলয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) নবর্া মাশুমলর র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ রামজযর স্বাস্থ্য নবভাগমক (Department of Health) 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 করমে।  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov
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