
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/11/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 6 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্টমাট স্ট াজ প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে িম্বল 
স্ট াষণা কম্বরম্বের্   

  
20% এর স্টিবেবর্উ ইয়কন িাসীরা প্রথম স্ট াজ স্টেম্বয়ম্বের্ 

  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 10.4% সম্পণূনরূম্বে টিকা প্রাপ্ত  

  
বর্উ ইয়কন  রাজে েবরচাবলত গণ টিকাকরণ সাইম্বট 1 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
রাম্বজের টিকা স্টপ্রাগ্রাম সম্পম্বকন  আেম্ব ট প্রদার্ করম্বত টিকা  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আেম্ব ট করা 

হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ যার্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে ঘমাট 6 নমনিয়র্ 
ঘমাট COVID এর টীকার ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। নর্উ ইয়কন বাসীমের 20 শতাাংমশর ঘবনশ মার্ষু 
অ্ন্তত একটি টিকার প্রথম ঘ াজ ঘেময়মের্, এবাং নর্উ ইয়কন বাসীমের 10.4 শতাাংমশর ঘবনশ মার্ুষমক 
সমূ্পণনভামব টিকা ঘেওয়া হময়মে। গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র নবশাি নবতরণ ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 
1,44,946টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে এবাং গত সাত নেমর্ 1.12 নমনিয়মর্রও ঘবনশ ঘ াজ প্রোর্ করা 
হময়মে। নর্উ ইয়কন  ঘেমটর গণ টিকাকরণ সাইমটর ঘর্টওয়াকন  জমু়ে, এখর্ েেনন্ত 1 নমনিয়মর্রও 
ঘবনশ ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে। ঘে ামরি সরকার ঘথমক সপ্তাহ 13 এর বরাদ্দ টিকাোমর্র জর্য 
সরবরাহকারীমের কামে ঘে ৌঁমে ঘেওয়ার প্রনিয়া চিমে।   
  
"এই টীকা হমে ঘসই অ্স্ত্র ো েুমে জয়িাভ করমব, এবাং প্রনতনের্ আমরা ঘবশী কমর নর্উ 
ইয়কন বাসীমের টিকা নেময় আমরা ধীমর ধীমর েশুটিমক েবুনি কমর নেনে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘহায়াইট হাউমজ আমামের অ্াংশীোররা আমামের একটি নির সরবরাহ প্রোর্ করমত 
প্রনতশ্রুনতবে, এবাং আমামের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নবতরণ ঘর্টওয়াকন  আমামের সাপ্তানহক নভনিমত এক 
নমনিয়মর্রও ঘবনশ শট প্রোর্ করমত সক্ষম কমর। এমর্নক েখর্ আমরা র্তুর্ মাইিেিমক ঘে ৌঁেই, 
আমরা এখমর্া সাংিমমণর হামরর ঘচময় ঘবনশ টিকাকরমণর হার রাখার জর্য এক প্রনতমোনগতায় 
আনে, নকন্তু আমামের একটি সেি েমুনিা আমে এবাং নর্উ ইয়কন  জানতর প্রথম COVID মুক্ত রাষ্ট্র 
র্া হওয়া েেনন্ত আমরা সবনক্ষণ কাজ চানিময় োব।"  
  

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


 

 

নর্উ ইমকন র নবশাি নবতরণ ঘর্টওয়াকন  এবাং ঘোগয বযনক্তমের বৃহৎ জর্সাংখযা ঘে ামরি সরকার 
ঘথমক আসা টিকা সরবরামহর ঘচময় এখমর্া বহু গুণ ঘবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমণ, নর্উ 
ইয়কন বাসীমের ধধেন ধরমত উৎসানহত করা হমে এবাং ঘকামর্া অ্যােময়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাোর্ সাইমট 
উেনিত র্া হওয়ার েরামশন ঘেওয়া হমে।    
  
ঘকামনবনন টি এবাং অ্ন্তনর্ননহত অ্বিােুক্ত বযনক্তমের জর্য 'আনম নক ঘোগয' নিনর্াং টুিটি আেম ট করা 
হময়মে এবাং তার সামথ েরবতী সপ্তাহগুনিমত ঘরানিাং নভনিমত র্তুর্ অ্যােময়ন্টমমন্ট প্রকাশ করা হমব। 
নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্ম্ননিনখতগুনি বযবহার কমর ঘেখামত োরমবর্ ঘে তারা ঘোগয:   

·   াক্তামরর নচঠি, অ্থবা  
·  নচনকৎসা তথয ো ঘকামমারনবন টির প্রমাণীকরণ কমর, অ্থবা  
·  স্বাক্ষনরত প্রতযয়করণ  

  
  
নর্মচর টিকাোর্ কমনসূনচর সাংখযাগুনি ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূনচর জর্য নর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ ও নবতরণ 
করা ঘ ামজর সাংখযা এবাং ঘে ামরি সরকামরর েী নমময়ােী েনরচেনার ঘেনসনিটি (Long Term Care 
Facility) কমনসূনচর জর্য সাংরনক্ষত ঘ াজ অ্ন্তভুন ক্ত কমর র্া। আজ সকাি 11 টা েেনন্ত নর্উ ইয়কন  
ঘেমট নরমোটন  করা সাংখযাগুনির উের নভনি কমর তথযগুনির নবশে নববরণ নর্ম্নরূে:    
  
রাজেিোেী বিেদ তথে  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুনি - 6,086,018  
গত 24  ন্টায় প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 144,946  
গত 7 নেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 1,126,783  
নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টীকা ঘ াজ ঘেময়মের্ - 20.4%  
নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা েনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 10.4%  
  
  
  অন্তত একটি টিকার স্ট াজ স্টর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টীকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  253,687  5,871  125,813  5,072  
Central New York  230,782  5,353  123,343  16,376  
Finger Lakes  256,466  8,344  132,678  7,042  
Long Island  468,594  10,786  258,469  11,596  
Mid-Hudson  385,958  11,300  199,241  20,293  
Mohawk Valley  113,829  2,221  59,052  2,693  
New York City  1,828,616  43,467  898,701  43,526  
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North Country  131,760  3,648  72,334  1,783  
Southern Tier  139,172  3,119  70,288  3,734  
Western New York  264,548  7,203  151,139  9,971  
ঘেটজমু়ে/সমগ্র ঘেমট  4,073,412  101,312  2,091,058  122,086  
  
  
  
   
  

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

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

স্টমাট  ক্রমসবঞ্চত  

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

163,650  0.  163,650  163,650  

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  
স্ট াজ 
আসম্বে 
01/11 - 
01/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  



 

 

স্ট াজ 
আসম্বে  
01/18- 
01/24  
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  

সপ্তাহ 11  
স্ট াজ 
আসম্বে  

2/22 - 2/28  

393,530  305,780  699,310  5,229,950  

সপ্তাহ 12  
স্ট াজ 
আসম্বে  
03/01 - 
03/07*  

1,020,660  290,500  1,311,160  6,541,110  

*এই সাংখযাগুনি সপ্তাহ 12 এর োইজার এবাং ম ার্না এবাং জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ বরামদ্দর 100 
শতাাংমশর প্রনতনর্নধত্ব কমর।   
  



 

 

ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা ঘোগযতা নর্ধনারণ করমত এবাং ঘেট েনরচানিত একটি গণ টিকাোর্ সাইমট 
একটি অ্যােময়ন্টমমমন্টর সময়সূনচ নর্ধনারণ করমত চার্, তারা 'আনম নক ঘোগয (Am I Eligible)' 
ওময়বসাইটি নভনজট করমত োমরর্। নর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্নতনরক্ত তমথযর জর্য এবাং অ্যােময়ন্টমমমন্টর 
জর্য িার্ীয় স্বািয নবভাগ, োমমননস,  াক্তার বা হাসোতামি অ্থবা ঘেখামর্ টিকা উেিব্ধ আমে 
ঘসখামর্ কি করমত োমরর্।   
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাির্াগাে তথয প্রোমর্র জর্য উেিভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বািয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকি COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথয নরমোটন  করা 
বাধযতামূিক কমর টিকাোর্ ঘেনসনিটিগুনির জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় হাির্াগােকৃত 
ঘমনট্র্ক্স প্রনতেনিত করমত  যাশমবাম ন  টিকাোমর্র তথয প্রনতনের্ আেম ট করা হয়।  
  
ঘে নর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা নবতরণ প্রনিয়ায় জানিয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-নি র্ম্বমর কি করমত োমরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বািয নবভাগমক ইমমইি করমত োমরর্। ঘেট 
েুমরােুনর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ কমর বমি নর্উ ইয়কন কারীমের সুনবধা ঘর্ওয়া 
হমে র্া তা নর্নিত করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উেেুক্ত তেন্তকারী এমজনিগুনিমত অ্নভমোমগর 
নেমক র্জর রাখমবর্।   
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