অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/14/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 24 ণ্টায় 100,000 COVID-19 টিকার ঘ াজ প্রদার্ করা
হম্বয়ম্বে

102,907 COVID-19 টিকার প্রথম এিং বিতীয় ঘ াজ 24 ন্টার মম্বযে ঘদওয়া হম্বয়ম্বে
ঘকামরবিটি এিং অন্তবর্ন বহত অিস্থা সম্পন্ন িেবিরা রাষ্ট্রীয় গণ টিকাকরণ সাইম্বে অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর
সময়সূচী বর্যন ারণ শুরু করম্বত পাম্বরর্
আজ সকাল 11ো পেন ন্ত, বর্উ ইয়ম্বকনর স্বাস্থেম্বসিা বিতরম্বণর সাইেগুবল ঘে াম্বরল সরকাম্বরর ঘথম্বক
প্রাপ্ত ঘমাে প্রথম ঘ াম্বজর 89% প্রদার্ কম্বরম্বে
রাম্বজের টিকা ঘপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন আপম্ব ে প্রদার্ করম্বত টিকা োেম্বিা ন প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা
হম্বি ; ny.gov/vaccinetracker এ োর্; োেম্বিাম্ব ন এখর্ জর্সংখোতাবিক ঘ ো অন্তভুন ি

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে গত 24 ণ্টায় COVID-19 টিকার
102,907টি প্রথম এবং দ্বিতীয় ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। সরবরাহকারীমের কামে টিকা সরবরামহর
ঘে ারাল সরকামরর সপ্তাহ 9 এর ঘমাট বরাদ্দকরণ আজ সম্পন্ন হমব। আজ সকাল 11টা পেনন্ত,
দ্বর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ঘসবা দ্ববতরণ সাইটগুদ্বল 2,192,675টি প্রথম ঘ াজ ঘপময়মে এবং ইদ্বতমমযযই 89
শতাংশ বা 1,957,681টি টিকার প্রথম ঘ াজ প্রোর্ কমরমে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ঘ ামজর 83
শতাংশ প্রোর্ কমরমে। ঘে ামরল সরকার ঘথমক 10ম সপ্তাহ বরাদ্দ সপ্তামহর মাঝামাদ্বঝ শুরু হয়।
"আমরা সংক্রমমণর হার এবং টিকাকরমণর হামরর মমযয একটি েু টমরমস আটমক আদ্বে, এবং েখর্
আমরা দ্বর্উ ইয়কন বাসীমের কম ার পদ্বরশ্রমমর কারমণ উভয় ঘেমেই উমেখমোগয অ্গ্রগদ্বত করদ্বে, দ্বকন্তু
আমরা সন্তুষ্ট হমত পাদ্বর র্া- এখর্ COVID এর সামথ উদ্ধত হওয়ার সময় র্য়," গভর্ন র কুওম্বমা
িম্বলর্। "10 দ্বমদ্বলয়মর্র ঘবদ্বশ দ্বর্উ ইয়কন বাসী এখর্ এই টিকার জর্য ঘোগয, আমামের কামে এমর্
পদ্বরকা ামমা আমে োমত এটি দ্রুত এবং র্যােযভামব পদ্বরচাদ্বলত হয়, দ্বকন্তু সরবরামহর কারমণ তা
আটমক আমে। ঘসৌভাগযক্রমম, এখর্ ওয়াদ্বশংটমর্ সদ্বতযকামরর ঘর্তৃ মের সামথ, আমরা ঘসই সরবরাহ
বৃদ্বদ্ধ ঘেখমত শুরু কমরদ্বে এবং আশা কদ্বর দ্বর্উ ইয়কন COVID মুক্ত র্া হওয়া পেনন্ত এই যারা
অ্বযাহত থাকমব।"

'আদ্বম দ্বক ঘোগয' দ্বিদ্বর্ং টু লটি ঘকামদ্ববনদ্ব টি এবং অ্ন্তদ্বর্নদ্বহত অ্বস্থ্া সহ বযদ্বক্তমের জর্য আপম ট
করা হময়মে, এবং আগামী সপ্তাহগুমলামত র্তু র্ অ্যাপময়ন্টমমন্টগুমলা আসা মাে প্রোর্ করার দ্বভদ্বিমত
চালু করা হমব। আগামী সপ্তাহ ঘথমক শুরু কমর স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য দ্ববভাগগুদ্বলও এই বযদ্বক্তমের জর্য
টিকার বরাদ্দকরণ পামব। দ্বর্উ ইয়কন বাসীরা তারা ঘোগয দ্বক র্া তা দ্বর্ম্নদ্বলদ্বখতগুদ্বল বযবহার কমর
ঘেখামত পারমবর্:
•
•
•

দ্বচদ্বকৎসমকর দ্বচঠি, অ্থবা
দ্বচদ্বকৎসা সংক্রান্ত তথয ো কমমাদ্ববনদ্ব টির প্রমাণ ঘেয়, অ্থবা
স্বােদ্বরত সাটিনদ্বেমকট

বতন মামর্ আর্ুমাদ্বর্ক 10 দ্বমদ্বলয়র্ দ্বর্উ ইয়কন বাসী টিকা পাওয়ার ঘোগয। ঘে ামরল সরকার পমরর
দ্বতর্ সপ্তাহ যমর সাপ্তাদ্বহক সরবরাহ 20 শতাংমশর ঘবদ্বশ বৃদ্বদ্ধ কমরমে, দ্বকন্তু দ্বর্উ ইয়মকন র দ্ববশাল
দ্ববতরণ ঘর্টওয়াকন এবং ঘোগয বযদ্বক্তমের বৃহৎ জর্সংখযা এখর্ও ঘে ামরল সরকার ঘথমক আসা
সরবরামহর ঘথমক অ্মর্ক ঘবদ্বশ। সীদ্বমত সরবরামহর কারমণ, দ্বর্উ ইয়কন বাসীমের ধযেন যরমত
উৎসাদ্বহত করা হমে এবং ঘকামর্া অ্যাপয়ন্টমমন্ট োড়া টিকাোর্ সাইটগুমলামত উপদ্বস্থ্ত র্া হওয়ার
পরামশন ঘেওয়া হমে।
দ্বর্মচর টিকাকরণ কমনসূচীর সংখযাগুদ্বল রামজযর টিকা কমনসূচীর জর্য দ্বর্উ ইয়মকন বণ্টর্ এবং দ্ববতরণ
করা ঘ ামজর সংখযা, এবং ঘে ামরল সরকামরর েী মন ময়ােী পদ্বরচেনার ঘেদ্বসদ্বলটির কমনসূচীর জর্য
সংরদ্বেত ঘ াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। আজ সকাল 11টা পেনন্ত দ্বর্উ ইয়কন রামজয দ্বরমপাটন করা
সংখযাগুদ্বলর উপর দ্বভদ্বি কমর তথযগুদ্বলর দ্ববশে দ্বববরণ দ্বর্ম্নরূপ: দ্বর্মচ বরামদ্দর ঘমাট সংখযা 9
সপ্তামহর বরামদ্দর 100 শতাংশমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর, ো আজ দ্বর্উ ইয়কন সরবরাহকারী সাইমট দ্ববতরণ
করা ঘশষ হমব। সপ্তাহ 9 এর ঘমাট বরামদ্দকরণ দ্বকেু অ্দ্বতদ্বরক্ত টিকার ঘ াজ অ্ন্তভুন ক্ত ো ঘে ামরল
েী নমময়ােী পদ্বরচেনার ঘেদ্বসদ্বলটি ঘপ্রাগ্রাম ঘথমক পুর্রায় বরাদ্দ করা হময়মে।

ঘেেিোপী বিেদ তথে
প্রাপ্ত প্রথম ঘ াজ -2,192,675
প্রোর্ করা প্রথম ঘ াজগুদ্বল - 1,957,681; 89%
প্রাপ্ত দ্বিতীয় ঘ াজ - 1,178,350
প্রোর্ করা দ্বিতীয় ঘ াজ - 842,195

অঞ্চল
Capital Region

প্রাপ্ত ঘমাে
ঘ াজ
(1ম ও 2য়)
214,270

প্রদার্ করা ঘমাে
ঘ াজ
(1ম ও 2য়)
172,552

ঘমাে ঘ াম্বজর % ো প্রদার্
করা/প্রাপ্ত হম্বয়ম্বে
(1ম ও 2য়)
81%

Central New
York

175,975

146,546

83%

Finger Lakes

202,135

177,546

88%

Long Island

418,005

358,825

86%

Mid-Hudson

316,155

249,035

79%

Mohawk Valley

95,255

72,354

76%

New York City

1,518,190

1,230,747

81%

North Country

104,715

96,677

92%

Southern Tier

105,035

95,317

91%

Western New
York

221,290

199,077

90%

ঘেটজুমড়/সমগ্র
ঘেমট

3,371,025

2,798,676

83%

স্বাস্থেম্বসিা বিতরণ সাইম্বের বর্উ ইয়ম্বকনর স্বাস্থেম্বসিা বিতরণ
জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন 1ম
সাইেগুবলম্বত 2য় ঘ াজগুবল
ঘ াজগুবল সম্পূণনরূম্বপ
সম্পূণনরূম্বপ সরিরাহ করা
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে
হম্বয়ম্বে
সপ্তাহ 1:
ঘ াজ
আসম্বে
12/14 12/20
সপ্তাহ 2:
ঘ াজ
আসম্বে
12/21 12/27
সপ্তাহ 3:
ঘ াজ
আসম্বে
12/28 01/03
সপ্তাহ 4:

90,675

392,025

201,500

160,050

ঘমাে

ক্রমিযন মার্

0

90,675 প্রমোজয র্য়

0

392,025 482,700

0

201,500 684,200

90,675

250,725 934,925

ঘ াজ
আসম্বে
01/04 01/10
সপ্তাহ 5:
ঘ াজ
আসম্বে
01/11 01/17

209,400

45,825

255,225 1,190,150

সপ্তাহ 6:
ঘ াজ
আসম্বে
01/1801/24

250,400

428,100

678,500 1,868,650

সপ্তাহ 7:
ঘ াজ
আসম্বে
01/25 01/31

250,400

160,450

410,850 2,279,500

সপ্তাহ 8:
ঘ াজ
আসম্বে
02/01 02/07

320,525

208,800

529,325 2,808,825

সপ্তাহ 9:
ঘ াজ
আসম্বে
02/8 02/14

244,500
317,700

562,200 3,371,025

আজ পেনন্ত, দ্বর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ঘসবা দ্ববতরণ সাইটগুদ্বল ঘে ামরল সরকামরর কাে ঘথমক পাওয়া
প্রথম ঘ ামজর 89 শতাংশ প্রোর্ কমরমে দ্বকন্তু ঘে ামরল সরকামরর সীদ্বমত বরামদ্দর কারমণ,
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুদ্বল দ্রুত পূরণ হময়মে। দ্বর্উ ইয়কন বাসীরা ঘোগযতা দ্বর্যনারণ করমত এবং একটি ঘেট
পদ্বরচাদ্বলত গণ টিকাোর্ সাইমট একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূদ্বচ দ্বর্যনারণ করমত, 'আদ্বম দ্বক ঘোগয
(Am I Eligible)' ওময়বসাইমট োর্। দ্বর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্দ্বতদ্বরক্ত তমথযর জর্য এবং

অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য দ্ববভাগ, োমমনদ্বস,
ঘেখামর্ টিকা উপলব্ধ আমে।

াক্তার বা হাসপাতামল কল করমত পামরর্

COVID-19 টিকা ট্র্যাকার যাশমবা ন COVID-19 টিকা দ্ববতরণ সম্পমকন দ্বর্উ ইয়কন বাসীমের
হালর্াগাে প্রোমর্র জর্য উপলভয। দ্বর্উ ইয়কন ঘেট স্বাস্থ্য দ্ববভাগ (New York State Department
of Health) 24 ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথয দ্বরমপাটন করা বাযযতামূলক
কমর টিকাোর্ সুদ্ববযাগুদ্বলর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় হালর্াগােকৃ ত ঘমদ্বট্র্ক্স
প্রদ্বতেদ্বলত করমত যাশমবাম ন টিকাোমর্র তথয প্রদ্বতদ্বের্ আপম ট করা হয়।
ঘে দ্বর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা দ্ববতরণ প্রদ্বক্রয়ায় জাদ্বলয়াদ্বত সমেহ কমরর্ তারা এখর্
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাল-দ্বি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থবা
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থ্য দ্ববভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্
কমীরা েথােথ তেন্তকারী সংস্থ্ার কামে অ্দ্বভমোগ পা ামব োমত দ্বর্উ ইয়কন বাসীমের োমত কামর্া
র্া হয় তা দ্বর্দ্বিত করা োয় েখর্ ঘেট সম্পূণন ঘোগয জর্সংখযামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ
করমে।
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