
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেম্বের টিকাদার্ পবরকল্পর্া সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর হালর্াগাদ তথ্ে প্রদার্ 
কম্বরম্বের্  

  
আজ সকাল 11ো পর্নন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরম্বের সাইেগুবল প্রাপ্ত স্টমাে প্রথ্ম স্ট াম্বজর 

92% প্রদার্ কম্বরম্বে  
  
রাম্বজের টিকা স্টপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আপম্ব ে প্রদার্ করম্বত টিকা  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা হম্বি; 

ny.gov/vaccinetracker র্ার্;  োেম্বিাম্ব ন  এখর্ জর্সংখোতাবিক স্ট ো অন্তভুন ক্ত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচি সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর হালর্াগাদ 
তথ্য প্রদার্ কমরমের্। আজ সকাল 11ো পর্নন্ত চর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য স্টসবা চবতরণ সাইেগুমলা প্রথ্ম 
স্ট ামজর 92 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে। শীতকালীর্ ঝম়ের কারমণ স্টে ামরল সরকামরর 10 তম সপ্তামহর 
বরাদ্দ চবলচিত হময়মে র্া স্টদমশর স্টবচশরভাগ স্টেত্রগুচলমক প্রভাচবত কমরমে - চর্উ ইয়কন  এই 
পচরচস্থ্চতর পর্নমবেণ িাচলময় র্ামে এবাং এই চশচপাং সমসযার সমাধামর্র জর্য সরবরাহকারী এবাং 
স্টে ামরল অ্াংশীদারমদর সামথ্ কাজ িাচলময় র্ামে। চর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য পচরির্না চবতরমণর সাইেগুচল 
স্টে ামরল সরকামরর স্টথ্মক স্টমাে প্রাপ্ত স্ট াজগুচলর মমধয 89 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে।  
  
"স্টে ামরল সরকামরর সামথ্ স্টর্ৌথ্ভামব র্তুর্ গণ টিকাকরণ সাইে স্থ্াপর্ করা স্টথ্মক শুরু কমর 
কচমউচর্টি এবাং চবশ্বাস স্টর্তামদর সামথ্ কাজ করা স্টথ্মক শুরু কমর সরাসচর সুচবধাবচিত 
সম্প্রদাময়র মমধয এই টিকা আর্া, চর্উ ইয়কন  দ্রুত এবাং র্যার্যভামব COVID-19 টিকা চবতরমণর 
উপায় খুুঁমজ স্টবর করার স্টেমত্র স্টকার্ উপায় ো়েমে র্া," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর টিকা 
প্রদার্কারীমদর চবসৃ্তত স্টর্েওয়ামকন র মাধযমম চর্উ ইয়কন  চদমর্ প্রায় 100,000 স্ট াজ চদমত প্রস্তুত। 
র্চদও, এো ঘোর জর্য, শুধুমাত্র স্টে ামরল সরকামরর কাে স্টথ্মক ক্রমাগত সরবরাহ বৃচির প্রময়াজর্ 
হমব র্া, চকন্তু আমামদর অ্বশযই এই টিকার উপর আস্থ্া গম়ে তুলমত কাজ িাচলময় স্টর্মত হমব, 
চবমশষ কমর অ্মশ্বতাঙ্গ সম্প্রদাময়র মমধয। বাস্তবতা হমে এই টিকা সু়েমঙ্গর স্টশমষ আমলামত স্টপৌুঁোমর্ার 
িাচবকাঠি- এো চর্রাপদ, এো কার্নকর এবাং এো COVID স্টক পরাচজত করমব, ঠিক র্তচদর্ সবাই 
অ্াংশগ্রহণ করমব এবাং আমরা তা করার জর্য র্থ্াসাধয স্টিষ্টা িাচলময় র্াব।"  
  
বতন মামর্ আর্ুমাচর্ক 10 চমচলয়র্ চর্উ ইয়কন বাসী টিকা পাওয়ার স্টর্াগয। স্টে ামরল সরকার পমরর 
চতর্ সপ্তাহ ধমর সাপ্তাচহক সরবরাহ 20 শতাাংমশর স্টবচশ বচৃি কমরমে, চকন্তু চর্উ ইয়মকন র চবশাল 
চবতরণ স্টর্েওয়াকন  এবাং স্টর্াগয বযচিমদর বৃহৎ জর্সাংখযা এখর্ও স্টে ামরল সরকার স্টথ্মক আসা 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker


 

 

সরবরামহর স্টথ্মক অ্মর্ক স্টবচশ। সীচমত সরবরামহর কারমণ, চর্উ ইয়কন বাসীমদর ধধর্ন ধরমত 
উৎসাচহত করা হমে এবাং স্টকামর্া অ্যাপয়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাদার্ সাইেগুমলামত উপচস্থ্ত র্া হওয়ার 
পরামশন স্টদওয়া হমে।  
  
'আচম চক স্টর্াগয' চিচর্াং েুলটি স্টকামচবনচ টি এবাং অ্ন্তচর্নচহত সমসযা সহ বযচিমদর জর্য আপম ে 
করা হময়মে এবাং আগামী সপ্তাহগুমলামত একটি স্টরাচলাং চভচিমত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট স্টদওয়া হমে। 
আগামী সপ্তাহ স্টথ্মক শুরু হওয়া স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য চবভাগও এই বযচিমদর জর্য টিকা বরাদ্দ পামব। চর্উ 
ইয়কন বাসীরা চর্ম্নচলচখতগুচল বযবহার কমর স্টদখামত পারমবর্ স্টর্ তারা স্টর্াগয:  

• চিচকৎসমকর চিঠি, অ্থ্বা  
• চিচকৎসা সাংক্রান্ত তথ্য র্া কমমাচবনচ টির প্রমাণ স্টদয়, অ্থ্বা  
• স্বােচরত সাটিন চেমকে  

চর্মির টিকাদার্ কমনসূচির সাংখযাগুচল স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচির জর্য চর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবাং 
চবতরণ করা স্ট ামজর সাংখযা এবাং স্টে ামরল সরকামরর দীঘনমময়াদী পচরির্নার স্টেচসচলটির কমনসূচির 
(Long Term Care Facility program) জর্য সাংরচেত স্ট াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাল 
11ো পর্নন্ত চর্উ ইয়কন  রামজয চরমপােন  করা সাংখযাগুচলর উপর চভচি কমর তথ্যগুচলর চবশদ চববরণ 
চর্ম্নরূপ: সপ্তাহ 9 স্টথ্মক শুরু কমর, স্টমাে বরামদ্দ চকেু অ্চতচরি টিকার স্ট াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া 
স্টে ামরল দীঘনমময়াদী পচরির্নার স্টেচসচলটি স্টপ্রাগ্রাম (Long Term Care Facility program) স্টথ্মক 
পুর্রায় বরাদ্দ করা হময়মে। চর্মির বরাদ্দ স্টমামের মমধয 10 সপ্তামহর বরামদ্দর 60 শতাাংশ অ্ন্তভুন ি।  
  
স্টেেিোপী তাবলকা  
প্রাপ্ত প্রথ্ম স্ট াজ - 2,406,535  
প্রদার্ করা প্রথ্ম স্ট াজ - 2,206,988  
প্রাপ্ত চিতীয় স্ট াজ - 1,337,275  
প্রদার্ করা চিতীয় স্ট াজ - 1,126,128  
  

অঞ্চল  
প্রাপ্ত স্টমাে 
স্ট াজ  
(1ম ও 2য়)  

প্রদার্ করা স্টমাে 
স্ট াজ  
(1ম ও 2য়)  

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

Capital Region  235,880  208,491  88%  
Central New 
York  

199,220  178,775  90%  

Finger Lakes  223,975  208,583  93%  
Long Island  468,995  416,577  89%  
Mid-Hudson  352,475  284,830  81%  
Mohawk Valley  107,905  91,210  85%  
New York City  1,667,015  1,478,977  89%  

https://ecowa.exec.ny.gov/owa/redir.aspx?REF=CZa_gSpoTOaRHVL1sjG3W71NoBETnMd3zqOmSv5LeZUrboKmy9XYCAFodHRwczovL2FtLWktZWxpZ2libGUuY292aWQxOXZhY2NpbmUuaGVhbHRoLm55Lmdvdi8.


 

 

North Country  122,705  117,510  96%  
Southern Tier  118,595  112,975  95%  
Western New 
York  

247,045  235,188  95%  

স্টেেজমু়ে/সমগ্র 
স্টেমে  

3,743,810  3,333,116  89%  

  

  
  

স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে সাইম্বের 
জর্ে বর্উ ইয়ম্বকন  1ম 
স্ট াজগুবল সম্পেূনরূম্বপ 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র স্বাস্থ্েম্বসিা বিতরে 
সাইেগুবলম্বত 2য় স্ট াজগুবল 
সম্পেূনরূম্বপ সরিরাহ করা 

হম্বয়ম্বে  

স্টমাে  ক্রমসবঞ্চত  

সপ্তাহ 1  
স্ট াজ 
আসম্বে 
12/14 - 
12/20  

90,675  0  90,675  প্রমর্াজয র্য়  

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

392,025  
  

0  392,025  482,700  

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

201,500  
  

0  201,500  684,200  

সপ্তাহ 4:  
স্ট াজ 
আসম্বে 
01/04 - 
01/10  

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

সপ্তাহ 5:  
স্ট াজ 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  

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



 

 

সপ্তাহ 6:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
01/18- 
01/24  

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

সপ্তাহ 7:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
01/25 - 
01/31  

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

সপ্তাহ 8:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
02/01 - 
02/07  

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

সপ্তাহ 9:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
02/8 - 
02/14  

317,700  
244,500  

  
  

562,200  3,371,025  

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

213,860  158,925  372,785  3,743,810  

*এই সাংখযা 10 সপ্তামহর বরামদ্দর 60 শতাাংশ প্রচতচর্চধত্ব কমর।  
  
আজ পর্নন্ত, চর্উ ইয়মকন র স্বাস্থ্য স্টসবা চবতরণ সাইেগুচল স্টে ামরল সরকামরর কাে স্টথ্মক পাওয়া 
প্রথ্ম স্ট ামজর 92 শতাাংশ প্রদার্ কমরমে চকন্তু স্টে ামরল সরকামরর সীচমত বরামদ্দর কারমণ, 
অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল দ্রুত পরূণ হময়মে। স্টর্ চর্উ ইয়কন বাসীরা স্টর্াগযতা চর্ধনারণ করমত এবাং একটি 
স্টেে পচরিাচলত গণ টিকাদার্ সাইমে একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূচি চর্ধনারণ করমত িার্, তারা 
'আচম চক স্টর্াগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইমে স্টর্মত পামরর্। চর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্চতচরি তমথ্যর 
জর্য এবাং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য চবভাগ, োমমনচস,  ািার বা হাসপাতামল কল করমত 
পামরর্ স্টর্খামর্ টিকা উপলব্ধ আমে।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরণ সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলব্ধ। চর্উ ইয়কন  স্টেে চ পােন মমন্ট অ্ব স্টহলথ্ 24 ঘণ্টার মমধয সকল 

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


 

 

COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপােন  করা বাধযতামূলক কমর টিকাদার্ েযাচসচলটিগুচলর জর্য; 
স্টেমের টিকাদার্ প্রমিষ্টার সব স্টিময় হালর্াগাদকৃত স্টমচট্র্ক্স প্রচতেচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র 
তথ্য প্রচতচদর্ আপম ে করা হয়।  
  
স্টর্ চর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা চবতরণ প্রচক্রয়ায় জাচলয়াচত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) স্টোল-চি র্িমর অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমের স্বাস্থ্য চবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হেলাইর্ 
কমীরা র্থ্ার্থ্ তদন্তকারী সাংস্থ্ার কামে অ্চভমর্াগ পাঠামব র্ামত চর্উ ইয়কন বাসীমদর র্ামত ঠকামর্া 
র্া হয় তা চর্চিত করা র্ায় র্খর্ স্টেে সমূ্পণন স্টর্াগয জর্সাংখযামক টিকা স্টদওয়ার জর্য কাজ 
কমর।  
  

###  
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