
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/19/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা করম্বলর্ ঘে 12 েতাাংে বর্উ ইয়কন িাসীরা COVID-19 টিকার অন্তত 
একটি ঘ াজ ঘেম্বয়ম্বের্  

  
আজ সকাল 11টা েেনন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বণর সাইটগুবল ঘে াম্বরল সরকাম্বরর কাে 

ঘেম্বক সপ্তাহ 1-9 এ প্রাপ্ত ঘমাট প্রেম ঘ াম্বজর 98% প্রদার্ কম্বরম্বে  
  
রাম্বজের টিকা ঘপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আেম্ব ট প্রদার্ করম্বত টিকা  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আেম্ব ট করা 

হম্বি ; ny.gov/vaccinetracker োর্;  োেম্বিাম্ব ন  এখর্ জর্সাংখোতাবিক ঘ টা অন্তভুন ক্ত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা করমের্ ঘে 12.1 শতাাংশ নর্উ ইয়কন বাসীরা COVID-19 
টিকার অ্ন্তত একটি ঘ াজ ঘেময়মের্। আজ সকাে 11টা েেনন্ত নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ঘসবা নবতরণ 
সাইটগুমো সপ্তাহ 1-9 এর প্রাপ্ত প্রথম ঘ ামজর 98 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে। শীতকােীর্ ঝম়ের 
কারমণ ঘে ামরে সরকামরর 10 তম সপ্তামহর বরাদ্দ নবেনিত হময়মে ো ঘদমশর ঘবনশরভাগ 
ঘেত্রগুনেমক প্রভানবত কমরমে - নর্উ ইয়কন  এই েনরনস্থ্নতর েেনমবেণ চানেময় োমে এবাং এই নশনোং 
সমসযার সমাধামর্র জর্য সরবরাহকারী এবাং ঘে ামরে অ্াংশীদারমদর সামথ কাজ চানেময় োমে। 
নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য েনরচেনা নবতরমণর সাইটগুনে ঘে ামরে সরকামরর ঘথমক প্রাপ্ত ঘ াজগুনের মমধয 
88 শতাাংমশর েনরচাের্া কমরমে।  
  
"আমরা েুটির-েরবতী বৃনি ঘথমক নেমর এমসনে এবাং েুটির ঘমৌসুমমর আমগর সময় ঘথমক আমামদর 
সাংক্রমমণর হার সবননর্ম্ন নহমসমব রময়মে - এটি একটি দারুণ সাংবাদ, নকন্তু আমামদর সজাগ থাকমত 
হমব কারণ প্রমতযক নর্উ ইয়কন বাসী অ্র্াক্রময র্া হওয়া েেনন্ত এবাং নর্উ ইয়কন  COVID-মকু্ত র্া 
হওয়া েেনন্ত আমরা এই েুমি নবজয়ী হব র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সাপ্তানহক সরবরাহ সীনমত 
থাকা সমেও, নর্উ ইয়মকন র নবশাে নবতরণ ঘর্টওয়াকন  এবাং সম্প্রদাময়র প্রমচষ্টাগুনে েত সম্ভব দ্রুত 
এবাং র্যায়সঙ্গতভামব বাহু েেনন্ত টিকা ঘেৌৌঁমে নদমত কাজ করমে, আমরা 3.5 নমনেয়মর্রও ঘবনশ 
টিকাকরণ কমরনে, নকন্তু আমামদর আরও ঘ ামজর প্রময়াজর্। এো়োও এখর্ চরম আবহাওয়ার 
কারমণ আমরা 10 তম সপ্তামহর টিকার নশেমমমে নবেি ঘদখমত োনে এবাং নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
উের এর প্রভাব কমামত আমরা ঘে ামরে সরকার এবাং গ্রাউমে থাকা আমামদর নবতরণ 
সাইটগুনের সামথ কাজ করনে।"  
  
বতন মামর্ আর্ুমানর্ক 10 নমনেয়র্ নর্উ ইয়কন বাসী টিকা োওয়ার ঘোগয। ঘে ামরে সরকার েমরর 
নতর্ সপ্তাহ ধমর সাপ্তানহক সরবরাহ 20 শতাাংমশর ঘবনশ বনৃি কমরমে, নকন্তু নর্উ ইয়মকন র নবশাে 
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নবতরণ ঘর্টওয়াকন  এবাং ঘোগয বযনক্তমদর বৃহৎ জর্সাংখযা এখর্ও ঘে ামরে সরকার ঘথমক আসা 
সরবরামহর ঘথমক অ্মর্ক ঘবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ ইয়কন বাসীমদর ধধেন ধরমত 
উৎসানহত করা হমে এবাং ঘকামর্া অ্যােয়েমমে ো়ো টিকাদার্ সাইটগুমোমত উেনস্থ্ত র্া হওয়ার 
েরামশন ঘদওয়া হমে।  
  
'আনম নক ঘোগয' স্ক্রীনর্াং টুেটি ঘকামনবনন টি এবাং অ্ন্তনর্ননহত সমসযা সহ বযনক্তমদর জর্য আেম ট 
করা হময়মে এবাং আগামী সপ্তাহগুমোমত একটি ঘরানোং নভনিমত র্তুর্ অ্যােময়েমমে ঘদওয়া হমে। 
েমরর সপ্তাহ ঘথমক শুরু কমর স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগও এই বযনক্তমদর জর্য টিকার বরাদ্দকরণ োমব। 
নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্ম্ননেনখতগুনে বযবহার কমর ঘদখামত োরমবর্ ঘে তারা ঘোগয:  
  

• নচনকৎসমকর নচঠি, অ্থবা  
• নচনকৎসা সাংক্রান্ত তথয ো কমমানবনন টির প্রমাণ ঘদয়, অ্থবা  
• স্বােনরত সাটিন নেমকট  

  
নর্মচর টিকাদার্ কমনসূনচর সাংখযাগুনে ঘেমটর টিকাদার্ কমনসূনচর জর্য নর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবাং 
নবতরণ করা ঘ ামজর সাংখযা এবাং ঘে ামরে সরকামরর দী নমময়াদী েনরচেনার ঘেনসনেটির কমনসূনচর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সাংরনেত ঘ াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। আজ সকাে 
11টা েেনন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয নরমোটন  করা সাংখযাগুনের উের নভনি কমর তথযগুনের নবশদ নববরণ 
নর্ম্নরূে: সপ্তাহ 9 ঘথমক শুরু কমর, ঘমাট বরামদ্দ নকেু অ্নতনরক্ত টিকার ঘ াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর ো 
ঘে ামরে দী নমময়াদী েনরচেনার ঘেনসনেটি ঘপ্রাগ্রাম (Long Term Care Facility program) ঘথমক 
েুর্রায় বরাদ্দ করা হময়মে। নর্মচ বরামদ্দর ঘমাট সাংখযা সপ্তাহ 10 এর বরামদ্দর 40 শতাাংশমক 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর, ো রনববার নর্উ ইয়কন  সরবরাহকারীর সাইমট নবতরণ করা ঘশষ হমব বমে আশা 
করা হয়।  
  
ঘেটিোেী বিেদ তেে  
প্রাপ্ত প্রথম ঘ াজ - 2,335,250  
প্রদার্ করা প্রথম ঘ াজ - 2,147,076  
প্রাপ্ত নিতীয় ঘ াজ - 1,284,300  
প্রদার্ করা নিতীয় ঘ াজ - 1,033,367  
 

অঞ্চল  
প্রাপ্ত ঘমাট 
ঘ াজ  
(1ম ও 2য়)  

প্রদার্ করা ঘমাট 
ঘ াজ  
(1ম ও 2য়)  

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

Capital Region  228,670  194,014  85%  
Central New 
York  

191,470  170,913  89%  

Finger Lakes  216,700  200,173  92%  
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Long Island  452,000  400,993  89%  
Mid-Hudson  340,370  277,136  81%  
Mohawk Valley  103,685  86,512  83%  
New York City  1,617,410  1,405,292  87%  
North Country  116,705  111,482  96%  
Southern Tier  114,075  108,128  95%  
Western New 
York  

238,465  225,800  95%  

ঘেটজমু়ে/সমগ্র 
ঘেমট  

3,619,550  3,180,443  88%  

  
  

  
  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরণ সাইম্বটর 
জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  1ম 
ঘ াজগুবল সম্পণূনরূম্বে 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরণ 
সাইটগুবলম্বত 2য় ঘ াজগুবল 
সম্পণূনরূম্বে সরিরাহ করা 

হম্বয়ম্বে  

ঘমাট  ঘমাট  

সপ্তাহ 1:  
ঘ াজ 
আসম্বে 
12/14 - 
12/20  

90,675  0  90,675  N/A  

সপ্তাহ 2:  
ঘ াজ 
আসম্বে 
12/21 - 
12/27  

392,025  
  

0  392,025  482,700  

সপ্তাহ 3:  
ঘ াজ 
আসম্বে 
12/28 - 
01/03  

201,500  
  

0  201,500  684,200  

সপ্তাহ 4:  
ঘ াজ 
আসম্বে 

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



 

 

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  
01/18- 
01/24  

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  

317,700  
244,500  

  
  

562,200  3,371,025  

সপ্তাহ 10:  
ঘ াজ 
আসম্বে  
2/15 -  
2/21*  

142,575  
  
  

105,950  248,525  
3,619,550  

  
  

 
*এই সাংখযা 10 সপ্তামহর বরামদ্দর 40 শতাাংশ প্রনতনর্নধত্ব কমর। 21 জার্ুয়ানর, রনববার নদমর্র 
ঘশমষ েুমরা সপ্তাহ 10 এর বরাদ্দকরণ আসমব বমে আশা করা হমে।  



 

 

আজ েেনন্ত, নর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য ঘসবা নবতরণ সাইটগুনে ঘে ামরে সরকামরর কাে ঘথমক 1-9 
সপ্তামহর জর্য োওয়া প্রথম ঘ ামজর 98 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে নকন্তু ঘে ামরে সরকামরর সীনমত 
বরাদ্দকরমণর কারমণ, অ্যােময়েমমেগুনে দ্রুত েূরণ হময় ঘগমে। ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘোগযতা 
নর্ধনারণ করমত এবাং একটি ঘেট েনরচানেত গণ টিকাদার্ সাইমট একটি অ্যােময়েমমমের সময়সূনচ 
নর্ধনারণ করমত চার্, তারা 'আনম নক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইমট ঘেমত োমরর্। নর্উ 
ইয়কন বাসীগণ অ্নতনরক্ত তমথযর জর্য এবাং অ্যােময়েমমমের জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ, োমমননস, 
 াক্তার বা হাসোতামে কে করমত োমরর্ ঘেখামর্ টিকা উেেব্ধ আমে।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হাের্াগাদ প্রদামর্র জর্য উেেব্ধ। নর্উ ইয়কন  ঘেট ন োটন মমে অ্ব ঘহেথ 24  ণ্টার মমধয সকে 
COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথয নরমোটন  করা বাধযতামূেক কমর টিকাদার্ েযানসনেটিগুনের জর্য; 
ঘেমটর টিকাদার্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় হাের্াগাদকৃত ঘমনট্র্ক্স প্রনতেনেত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র 
তথয প্রনতনদর্ আেম ট করা হয়।  
  
ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা নবতরণ প্রনক্রয়ায় জানেয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখর্ 
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাে-নি র্িমর অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থ্য নবভাগমক ইমমইে করমত োমরর্। হটোইর্ 
কমীরা েথােথ তদন্তকারী সাংস্থ্ার কামে অ্নভমোগ োঠামব োমত নর্উ ইয়কন বাসীমদর োমত ঠকামর্া 
র্া হয় তা নর্নিত করা োয় েখর্ ঘেট সমূ্পণন ঘোগয জর্সাংখযামক টিকা ঘদওয়ার জর্য কাজ 
কমর।  
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