
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/13/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে ঘকামবিনবিটি এিং অন্তবহন বর্ত অিস্থা সহ িেবিম্বের জর্ে 
িোপক টিকা োম্বর্র সাইটগুবল ক্ষমতা িাড়াম্বি, োরা রবিিার সকাল ঘেম্বক অোপম্বেন্টম্বমম্বন্টর 

সমেসূচী বর্র্নারণ করম্বত পারম্বির্  
  

রবিিার এিং পরিতী সপ্তাহগুবল জমু্বড় রাম্বজের গণ টিকাকরণ সাইটগুবলম্বত অোপম্বেন্টম্বমন্ট 
অর্লাইর্ হম্বত চম্বলম্বে  

  
আজ সকাল 11টা পেনন্ত, বর্উ ইেম্বকন র স্বাস্থেম্বসিা বিতরম্বণর সাইটগুবল ঘেিাম্বরল সরকাম্বরর ঘেম্বক 

প্রাপ্ত ঘমাট প্রেম ঘিাম্বজর 90% প্রোর্ কম্বরম্বে  
  
রাম্বজের টিকা ঘপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আপম্বিট প্রোর্ করম্বত টিকার িোেম্বিািন  প্রবতবের্ আপম্বিট করা হম্বি; 

ny.gov/vaccinetracker এ োর্; িোেম্বিাম্বিন  এখর্ জর্সংখোতাবিক ঘিটা অন্তভুন ি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ রামজযর টিকাকরণ কমনসূচী সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের হালর্াগাে 
তথ্য প্রোর্ কমরমের্ এবং ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘে সব বযনির ঘকামমনডন টি এবং অ্ন্তনর্ননহত অ্বস্থা 
আমে তারা আগামীকাল সকাল ঘথ্মক 'আনম নক ঘোগয' ওময়বসাইট বযবহার করমত পারমবর্। আজ 
সকাল 11টা পেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থয ঘসবা নবতরণ সাইটগুনল 2,129,135টি প্রথ্ম ঘডাজ ঘপময়মে 
এবং ইনতমমযযই 90 শতাংশ বা 1,923,259টি টিকার প্রথ্ম ঘডাজ প্রোর্ কমরমে এবং প্রথ্ম ও 
নিতীয় ঘডামজর 83 শতাংশ প্রোর্ কমরমে। ঘেডামরল সরকার ঘথ্মক সপ্তাহ 9 এর বরাদ্দকরণ 
টিকাোমর্র জর্য প্রোর্কারীমের কামে ঘপ ৌঁমে ঘেওয়ার প্রনিয়া চলমে প্রোর্ করার জর্য।  
  
"আমামের টিকার সরবরাহ বাড়মে, ইনতবাচকতার হার কমম োমে এবং আমরা প্রনতনের্ COVID 
এর নবরুমে েুমে ঘজতার কাোকানে একটি একটি পেমেমপ আসনে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "সংখ্যাগুনল ঘেখ্ামে ঘে আমরা সঠিক নেমক অ্গ্রসর হনে, এবং এই গনতপথ্ বজায় রাখ্মত 
আমামের অ্বশযই েত দ্রুত সম্ভব এবং র্যােযভামব নর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়া এবং সংিমমণর 
হার কনমময় রাখ্ার মমযয প্রনতমোনগতায় নজতমত হমব। েত তাড়াতানড় সম্ভব বাহুমত শট প্রমবশ 
করামর্ার জর্য আমামের পনরকাঠামমা আমে - আমামের শুযু এটা করার জর্য সরবরাহ েরকার - 
এবং ওয়ানশংটমর্ একজর্ র্তুর্ ঘর্তার আগমমণর সামথ্ আমরা অ্বমশমষ আমরা সরবরাহ ঘপমত শুরু 
কমরনে, োর েমল আগামী সপ্তাহ ঘথ্মক নর্উ ইয়কন বাসীমের টিকাকরমণর অ্যাপময়ন্টমমন্ট নেমত 
পারমবা। আমরা এই অ্ন্ধকার সুড়মের ঘশমষর আমলা প্রায় ঘেখ্মত পানে, এবং এটা অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন 
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ঘে সকল নর্উ ইয়কন বাসী মুমখ্াশ পনরযার্ কমর, সামানজক েরূত্ব বজায় রাখ্া অ্র্ুশীলর্ কমর এবং 
োনয়ত্বশীলভামব কাজ কমর োমত আমরা এই পশুটিমক নচরতমর পরানজত করমত পানর।"  
  
'আনম নক ঘোগয' স্ক্রীনর্ং টুলটি রনববার সকাল 8টায় ঘকামনবননডটি এবং অ্ন্তনর্ননহত অ্বস্থা সহ 
বযনিমের জর্য আপমডট করা হমব, এবং আগামী সপ্তাহগুমলামত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্টগুমলা আসা মাত্র 
প্রোর্ করার নভনিমত চালকুরা হমব। আগামী সপ্তাহ ঘথ্মক শুরু কমর স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগগুনলও এই 
বযনিমের জর্য টিকার বরাদ্দকরণ পামব। মার্ুষ নর্ম্ননলনখ্তগুনল বযবহার কমর ঘেখ্ামত পামরর্ ঘে 
তারা ঘোগয:  

• নচনকৎসমকর নচঠি, অ্থ্বা  
• নচনকৎসা সংিান্ত তথ্য ো কমমানবননডটির প্রমাণ ঘেয়, অ্থ্বা  
• স্বােনরত সাটিন নেমকট  

  
বতন মামর্ আর্ুমানর্ক 7 নমনলয়র্ নর্উ ইয়কন বাসী টিকা পাওয়ার ঘোগয। ঘেডামরল সরকার পমরর 
নতর্ সপ্তাহ যমর সাপ্তানহক সরবরাহ 20 শতাংমশর ঘবনশ বনৃে কমরমে, নকন্তু নর্উ ইয়মকন র নবশাল 
নবতরণ ঘর্টওয়াকন  এবং ঘোগয বযনিমের বৃহৎ জর্সংখ্যা এখ্র্ও ঘেডামরল সরকার ঘথ্মক আসা 
সরবরামহর ঘথ্মক অ্মর্ক ঘবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ ইয়কন বাসীমের ধযেন যরমত 
উৎসানহত করা হমে এবং ঘকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট োড়া টিকাোর্ সাইমট উপনস্থত র্া হওয়ার পরামশন 
ঘেওয়া হমে।  
  
নর্মচর টিকাোর্ কমনসূনচর সংখ্যাগুনল ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূনচর জর্য নর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবং 
নবতরণ করা ঘডামজর সংখ্যা এবং ঘেডামরল সরকামরর েী নমময়ােী পনরচেনার ঘেনসনলটির কমনসূনচর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরনেত ঘডাজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাল 
11টা পেনন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয নরমপাটন  করা সংখ্যাগুনলর উপর নভনি কমর তথ্যগুনলর নবশে নববরণ 
নর্ম্নরূপ: বরামদ্দর ঘমাট পনরমামণ 9ম সপ্তামহর বরামদ্দর 80 শতাংশ অ্ন্তভুন ি কমর, ো রনববার নর্উ 
ইয়কন  সরবরাহকারী সাইমট নবতরণ করা ঘশষ হমব। সপ্তাহ 9 এর ঘমাট বরামদ্দকরণ নকেু অ্নতনরি 
টিকার ঘডাজ অ্ন্তভুন ি ো ঘেডামরল েী নমময়ােী পনরচেনার ঘেনসনলটি ঘপ্রাগ্রাম ঘথ্মক পুর্রায় বরাদ্দ 
করা হময়মে।  
  
ঘেটিোপী বিেে তেে  
প্রাপ্ত প্রথ্ম ঘডাজ - 2,129,135  
প্রোর্ করা প্রথ্ম ঘডাজগুনল - 1,923,259; 90%  
প্রাপ্ত নিতীয় ঘডাজ - 1,129,450  
প্রোর্ করা নিতীয় ঘডাজ - 772,510  
  

অঞ্চল  
প্রাপ্ত ঘমাট 
ঘিাজ  
(1ম ও 2ে)  

প্রোর্ করা ঘমাট 
ঘিাজ  
(1ম ও 2ে)  

ঘমাট ঘিাম্বজর % ো প্রোর্ করা/প্রাপ্ত 
হম্বেম্বে  
(1ম ও 2ে)  

Capital Region  207,005  166,773  81%  
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Central New York  169,590  140,806  83%  
Finger Lakes  196,435  171,825  87%  
Long Island  403,505  348,562  86%  
Mid-Hudson  305,865  242,666  79%  
Mohawk Valley  91,530  69,730  76%  
New York City  1,470,690  1,177,506  80%  
North Country  99,875  93,345  93%  
Southern Tier  100,525  92,727  92%  
Western New 
York  213,565  191,829  90%  
ঘেটজমুড়/সমগ্র 
ঘেমট  3,258,585  2,695,769  83%  
  

  

স্বাস্থেম্বসিা বিতরণ সাইম্বটর 
জর্ে বর্উ ইেম্বকন  1ম ঘিাজগুবল 
সম্পণূনরূম্বপ সরিরাহ করা 

হম্বেম্বে  

বর্উ ইেম্বকন র স্বাস্থেম্বসিা 
বিতরণ সাইটগুবলম্বত 

সম্পণূনরূম্বপ সরিরাহ করা 2ে 
ঘিাজগুবল  

ঘমাট  ঘমাট  

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

90,675  0  90,675  প্রমোজয র্য়  

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

392,025  0  392,025  482,700  

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

201,500  0  201,500  684,200  

সপ্তাহ 4:  
ঘিাজ 
আসম্বে 

160,050  90,675  250,725  934,925  



 

 

01/04 - 
01/10  
সপ্তাহ 5:  
ঘিাজ 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  

209,400  45,825  255,225  1,190,150  

সপ্তাহ 6:  
ঘিাজ 
আসম্বে  
01/18- 
01/24  

250,400  428,100  678,500  1,868,650  

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

250,400  160,450  410,850  2,279,500  

সপ্তাহ 8:  
ঘিাজ 
আসম্বে  
02/01 - 
02/07  

320,525  208,800  529,325  2,808,825  

সপ্তাহ 9:  
ঘিাজ 
আসম্বে  
02/8 - 
02/14*  

254,160  195,600  449,760  3,258,585  

*এই সংখ্যা সপ্তাহ 9 এর বরামদ্দর 80 শতাংমশর প্রনতনর্নযত্ব কমর। 14 জার্য়ুানর, রনববার নেমর্র 
ঘশমষ পুমরা সপ্তাহ 9 এর বরাদ্দকরণ আসমব বমল আশা করা হমে।  
  
আজ পেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থয ঘসবা নবতরণ সাইটগুনল ঘেডামরল সরকামরর কাে ঘথ্মক পাওয়া 
প্রথ্ম ঘডামজর 90 শতাংশ প্রোর্ কমরমে নকন্তু ঘেডামরল সরকামরর সীনমত বরাদ্দকরমণর কারমণ, 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল দ্রুত পরূণ হময় ঘগমে। নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘোগযতা নর্যনারণ করমত এবং একটি 
ঘেট পনরচানলত গণ টিকাোর্ সাইমট একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূনচ নর্যনারণ করমত, 'আনম নক 
ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইমট ঘেমত পামরর্। নর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্নতনরি তমথ্যর জর্য এবং 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয নবভাগ, োমমননস, ডািার বা হাসপাতামল কল করমতও পামরর্ 
ঘেখ্ামর্ টিকা উপলব্ধ আমে।  
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COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলব্ধ। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথ্য নরমপাটন  করা বাযযতামূলক 
কমর টিকাোর্ ঘেনসনলটিগুনলর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় হালর্াগােকৃত ঘমনট্র্ক্স 
প্রনতেনলত করমত ডযাশমবামডন  টিকাোমর্র তথ্য প্রনতনের্ আপমডট করা হয়।  
  
ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা নবতরণ প্রনিয়ায় জানলয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখ্র্ 
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাল-নি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা েথ্ােথ্ তেন্তকারী সংস্থার কামে অ্নভমোগ পাঠামব োমত নর্উ ইয়কন বাসীমের োমত ঠকামর্া 
র্া হয় তা নর্নিত করা োয় েখ্র্ ঘেট সমূ্পণন ঘোগয জর্সংখ্যামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ 
করমে।  
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