
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
2.5 বমবলয়ম্বর্র স্টিবে - অথ্িা 12.8% - বর্উ ইয়কন িাসীরা প্রথ্ম স্ট াজ স্টপম্বয়ম্বের্  

  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 7% এর স্টিবে সম্পরূ্নরূম্বপ টিকা প্রাপ্ত  

  
আজ সকাল 11ো পর্নন্ত, বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীরা প্রথ্ম স্ট াম্বজর 91% প্রদার্ কম্বরম্বে  

  
রাম্বজের টিকা স্টপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আপম্ব ে প্রদার্ করম্বত টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ে করা হম্বি 
; https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker এ 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, 2.5 চমচলয়র্ বা 12.8 শতাাংশ চর্উ ইয়কন বাসীরা 
এই টিকার প্রথ্ম স্ট াজ স্টপময়মের্, এবাং 7 শতাাংমশরও স্টবচশ চর্উ ইয়কন বাসী উভয় স্ট াজ স্টপময়মের্। 
চর্উ ইয়মকন র প্রদার্কারীরা স্টে ামরল সরকামরর স্টথ্মক প্রাপ্ত প্রথ্ম স্ট াজগুচলর মমযয 91 শতাাংশ 
প্রদার্ কমরমে। স্টদমশর স্টবচশরভাগ অ্াংমশ শীতকালীর্ ঝম়ের কারমে স্টে ামরল সরকামরর 10ম 
সপ্তামহর স্টর্ বরাদ্দ চবলচিত হময়চেল, তা আসা স্টশষ হময়মে। স্টে ামরল সরকার স্টথ্মক সপ্তাহ 11 এর 
বরাদ্দ টিকাদামর্র জর্য সরবরাহকারীমদর কামে স্টপ ৌঁমে স্টদওয়ার প্রচিয়া িলমে।  
  
"এই টীকা হমে স্টসই অ্স্ত্র র্া র্ুমে জয়লাভ করমব, আমরা জাচর্ স্টর্ এো কাজ কমর, এবাং এোই 
আমামদর সু়েমের স্টশমষ আমলামত চর্ময় র্ামব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা আমামদর টিকা 
স্টর্েওয়াকন  আরও গম়ে তুলমত এবাং র্ুয়াজযভামব টিকাকরে চর্চিত করার জর্য র্থ্াসাযয স্টিষ্টা 
করচে, চকন্তু প্রচতটি চর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা স্টদওয়ার স্টেমে আমামদর সব স্টিময় ব়ে বাযা হমে 
সরবরামহর অ্ভাব। বাইম র্ প্রশাসর্ প্রচত সপ্তামহ আমামদর স্ট াজ বা়োমে এবাং এর েমল আমরা 
আমরা স্টবচশ চর্উ ইয়কন বাসীমদর প্রচত স্টর্াগযতা বা়োমত সেম হময়চে। এখর্ র্খর্ েু  আন্ডড্রাগ 
অ্যা চমচর্মেশর্ (Food and Drug Administration, FDA) COVID এর চবরুমে জর্সর্ এবাং 
জর্সমর্র টীকা চর্রাপদ এবাং কার্নকর বমল স্টপময়মে, বৃহত্তর চশপমমন্ট এবাং বহৃত্তর সরবরাহ আসন্ন, 
র্া আমামদর স্টদমশর প্রথ্ম COVID-মকু্ত রাজয হওয়ার এক যাপ কামে এচগময় চর্ময় র্ামে।"  
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বতন মামর্ আর্ুমাচর্ক 10 চমচলয়র্ চর্উ ইয়কন বাসী টিকা পাওয়ার স্টর্াগয। চর্উ ইমকন র চবশাল চবতরে 
স্টর্েওয়াকন  এবাং স্টর্াগয বযচক্তমদর বৃহৎ জর্সাংখযা স্টে ামরল সরকার স্টথ্মক আসা টিকা সরবরামহর 
স্টিময় এখমর্া বহু গুে স্টবচশ। সীচমত সরবরামহর কারমে, চর্উ ইয়কন বাসীমদর ধযর্ন যরমত উৎসাচহত 
করা হমে এবাং স্টকামর্া অ্যপয়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাদার্ সাইমে র্া আসার পরামশন স্টদওয়া হমে।  
  
স্টকামমারচবচ টি এবাং অ্ন্তচর্নচহত শতন র্ুক্ত বযচক্তমদর জর্য পরবতী সপ্তাহগুচলমত স্টরাচলাংময়র চভচত্তমত 
র্তুর্ চর্ময়ামগর সামথ্ মচুক্ত স্টদওয়া হময়মে 'আচম স্টর্াগয' চিচর্াং েুলটি আগামী সপ্তাহগুমলামত একটি 
স্টরাচলাং চভচত্তমত মুচক্তপ্রাপ্ত বযচক্তমদর জর্য আপম ে করা হময়মে। আগামী সপ্তাহ স্টথ্মক শুরু হওয়া 
স্থার্ীয় স্বাস্থয চবভাগও এই বযচক্তমদর জর্য টিকা বরাদ্দ পামব। চর্উ ইয়কন বাসীরা চর্ম্নচলচখতগুচল 
বযবহার কমর স্টদখামত পারমবর্ স্টর্ তারা স্টর্াগয:  

   াক্তামরর চিঠি, অ্থ্বা  
  চিচকৎসা তথ্য র্া স্টকামমারচবচ টি প্রমােীকরে কমর, অ্থ্বা  
  স্বােচরত প্রতযয়করে  

  
  
চর্মির টিকাদার্ কমনসূচির সাংখযাগুচল স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচির জর্য চর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ ও চবতরে 
করা স্ট ামজর সাংখযা এবাং স্টে ামরল সরকামরর দীর্নমময়াদী পচরির্নার স্টেচসচলটি (Long Term Care 
Facility) কমনসূচির জর্য সাংরচেত স্ট াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। আজ সকাল 11ো পর্নন্ত চর্উ ইয়কন  
স্টেমে চরমপােন  করা সাংখযাগুচলর উপর চভচত্ত কমর তথ্যগুচলর চবশদ চববরে চর্ম্নরূপ: সপ্তাহ 9 স্টথ্মক 
শুরু কমর, স্টমাে বরামদ্দ চকেু অ্চতচরক্ত টিকার স্ট াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া স্টে ামরল দীর্নমময়াদী 
পচরির্নার স্টেচসচলটি স্টপ্রাগ্রাম (Long Term Care Facility program) স্টথ্মক পুর্রায় বরাদ্দ করা 
হময়মে। চর্মির বরাদ্দ স্টমামের মমযয 10 সপ্তামহর বরামদ্দর 100 শতাাংশ অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
স্টেেিোপী তাবলকা  
প্রাপ্ত প্রথ্ম স্ট াজ - 2,812,900  
প্রদার্ করা প্রথ্ম স্ট াজগুচল - 2,562,274  
প্রাপ্ত স্টমাে স্ট াজ - 4,530,640  
প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজগুচল - 3,985,558  
  

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  282,745  251,937  89%  
Central New York  240,825  217,555  90%  
Finger Lakes  279,950  255,541  91%  
Long Island  588,110  501,346  85%  
Mid-Hudson  446,000  365,390  82%  
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Mohawk Valley  136,895  112,136  82%  
New York City  1,951,490  1,719,855  88%  
North Country  145,230  137,330  95%  
Southern Tier  148,665  138,517  93%  
Western New 
York  

310,730  285,951  92%  

স্টেেজমু্বে/সমগ্র 
স্টেম্বে  

4,530,640  3,985,558  88%  

  
  
  

  
  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পরূ্নভাম্বি 1ম স্ট াজগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পরূ্নভাম্বি 2য় স্ট াজগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

স্টমাে  ক্রমসবঞ্চত  

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

163,650  0  163,650  প্রমর্াজয র্য়  

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

452,125  0  452,125  615,775  

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

227,395  0  227,395  843,170  

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

239,025  165,150  404,175  1,247,345  

সপ্তাহ 5:  221,315  119,925  341,240  1,588,585  



 

 

স্ট াজ 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  
সপ্তাহ 6:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
01/18- 
01/24  

250,400  462,395  712,795  2,301,380  

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

260,150  239,525  499,675  2,801,055  

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

321,850  220,720  542,570  3,343,625  

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

320,000  244,500  564,500  3,908,125  

সপ্তাহ 10:  
স্ট াজ 
আসম্বে  
2/15 -  

  
2/21  

356,990  265,525  622,515  4,530,640  

  
আজ পর্নন্ত, চর্উ ইয়মকন র প্রদার্কারীরা স্টে ামরল সরকামরর কাে স্টথ্মক পাওয়া প্রথ্ম স্ট ামজর 91 
শতাাংশ প্রদার্ কমরমে চকন্তু স্টে ামরল সরকামরর সীচমত বরাদ্দকরমের কারমে, অ্যাপময়ন্টমমন্টগুচল 
দ্রুত পূরে হময় স্টগমে। স্টর্ চর্উ ইয়কন বাসীরা স্টর্াগযতা চর্যনারে করমত এবাং স্টেে পচরিাচলত একটি 
গে টিকাদার্ সাইমে একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূচি চর্যনারে করমত িার্, তারা 'আচম চক স্টর্াগয 
(Am I Eligible)' ওময়বসাইটি চভচজে করমত পামরর্। চর্উ ইয়কন বাসীগে অ্চতচরক্ত তমথ্যর জর্য 
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এবাং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীয় স্বাস্থয চবভাগ, োমমনচস,  াক্তার বা হাসপাতামল অ্থ্বা স্টর্খামর্ 
টিকা উপলভয আমে স্টসখামর্ কল করমত পামরর্ ।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরে সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ তথ্য প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  স্টেে স্বাস্থয চবভাগ (New York State 
Department of Health) 24 র্ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রশাসমর্র তথ্য চরমপােন  করার 
জর্য টিকা প্রদামর্র সচুবযা প্রময়াজর্; স্টেমের টিকাদার্ প্রমিষ্টার সব স্টিময় হালর্াগাদকৃত স্টমচট্র্ক্স 
প্রচতেচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথ্য প্রচতচদর্ আপম ে করা হয়।  
  
স্টর্ চর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা চবতরে প্রচিয়ায় জাচলয়াচত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) স্টোল-চি র্িমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমের স্বাস্থয চবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হেলাইর্ 
কমীরা র্থ্ার্থ্ তদন্তকারী সাংস্থার কামে অ্চভমর্াগ পাঠামব র্ামত চর্উ ইয়কন বাসীমদর ঠকামর্া র্া হয় 
তা চর্চিত করা র্ায় র্খর্ রাজয সমূ্পেন স্টর্াগয জর্সাংখযামক টিকা স্টদওয়ার জর্য কাজ করমে।  
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