
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/17/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 7 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্টমাট COVID টিকার স্ট াজ প্রদার্ 
করা হম্বয়ম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
সরকাবর এিং অলাভজর্ক প্রবিষ্ঠাম্বর্ কাজ করা জর্গম্বণর মুম্বিামুবি হওয়া অপবরহার্ন কমীরা 

আজ স্টেম্বক COVID টিকা পাওয়ার স্টর্াগে  
  

গি 24  ণ্টায় বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 1,48,564 স্ট াজ প্রদার্ করা হয়   
  

গি সাি বদম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে   
  
স্টেম্বটর টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আপম্ব ট িেে প্রদার্ করম্বি টিকা  োেম্বিা ন  প্রবিবদর্ আপম্ব ট 

করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ র্ার্     
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয জমু়ে ঘমাট 7 মমমিয়র্ ঘমাট COVID 
এর টীকার ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। আজ ঘেমক, সরকামর এবং অ্িাভজর্ক প্রমিষ্ঠামর্ কাজ করা 
জর্গমণর মুমিামুমি হওয়া অ্পমরহােন কমীরা এই টিকা পাওয়ার ঘোগয। গি 24  ণ্টায় মর্উ 
ইয়মকন র মবশাি মবিরণ ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 148,564টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে এবং গি সাি মেমর্ 1 
মমমিয়মর্রও ঘবমশ ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে।  
  
"মর্উ ইয়মকন র COVID ভাইরামসর মবরুমে ি়োই করার ক্ষমিা রামের টিকাকরণ কমনসচূীর সমার্ 
শমিশািী, এবং এই কারমণ আমরা ক্রমাগি আমামের মবিরণ ঘর্টওয়াকন  সম্প্রসারণ করমে এবং 
রাজয জমু়ে হামি টিকা মেমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা র্িুর্ ব়ে এবং ঘোট সাইট 
িুিমে এবং মর্মিি করমে ঘে এই টিকা সুমবধাবমিি সম্প্রোময়র কামে ঘপ ৌঁোয়, এবং মর্উ 
ইয়কন বাসীমের মর্রাপে আচরণ অ্র্ুশীির্ করা উমচি েিক্ষণ র্া এটি বৃহত্তর পুমি পাওয়া োয়। 
মর্উ ইয়কন  টিকা করমণর অ্গ্রগমি  টামি এবং আমরা আমরা বামসন্দা এবং িামের পমরবামরর 
কামে ঘপ ৌঁোমর্ার জর্য চাপ মেমি োকমবা।"  
  
মর্উ ইয়মকন র মবশাি মবিরণ ঘর্টওয়াকন  ও ঘোগয বযমিমের বৃহৎ জর্সংিযা ঘে ামরি সরকার 
ঘেমক আসা টিকা সরবরামহর ঘচময় এিমর্া বহু গুণ ঘবমশ। সীমমি সরবরামহর কারমণ, মর্উ 
ইয়কন বাসীমের ধধেন ধরমি উৎসামহি করা হমি এবং ঘকামর্া অ্যাপয়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাোর্ 
সাইটগুমিামি উপমিি র্া হওয়ার পরামশন ঘেওয়া হমি।      



 

 

  
ঘকামমবনম টি এবং অ্ন্তমর্নমহি অ্বিােুি বযমিমের জর্য 'আমম মক ঘোগয' মিমর্ং টুিটি আপম ট 
করা হময়মে এবং িার সামে পরবিী সপ্তাহগুমিমি ঘরামিং মভমত্তমি র্িুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রকাশ করা 
হমব। মর্উ ইয়কন বাসীরা মর্ম্নমিমিিগুমি বযবহার করমি পামরর্ িামের ঘোগযিা ঘেিামর্ার জর্য:  

·   ািামরর মচঠি, অ্েবা  
·  মচমকৎসা িেয ো ঘকামমারমবম টির প্রমাণীকরণ কমর, অ্েবা  
·  স্বাক্ষমরি সাটিন মেমকট  

  
মর্মচর টিকাোর্ কমনসূমচর সংিযাগুমি ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূমচর জর্য মর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবং 
মবিরণ করা ঘ ামজর সংিযা এবং ঘে ামরি সরকামরর েী নমময়ােী পমরচেনার ঘেমসমিটির কমনসূমচর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরমক্ষি ঘ াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ েপুরু 1টা 
পেনন্ত মর্উ ইয়কন  রামজয মরমপাটন  করা সংিযাগুমির উপর মভমত্ত কমর িেযগুমির মবশে মববরণ 
মর্ম্নরূপ:      
  
রাজেিোপী িাবলকা  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুমি - 7,003,834   
গি 24  ণ্টায় ঘমাট ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে - 148,564  
গি 7 মেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 1,048,858  
মর্উ ইয়কন বাসীমের শিকরা পমরমাণ োরা অ্ন্তি একটি টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 23.5%  
মর্উ ইয়কন বাসীমের শিকরা পমরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা ঘ াজ ঘপময়মের্ - 12.2%     
  
  অন্তি একটি টিকার স্ট াজ স্টর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চি  
স্টমাট  

গি  
24  ণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চি  
স্টমাট  

গি  
24  ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  289,203  6,826  146,101  2,753  
Central New York  256,716  3,947  144,059  4,396  
Finger Lakes  297,015  6,451  152,862  2,019  
Long Island  537,946  15,342  297,960  7,282  
Mid-Hudson  450,439  10,897  225,898  3,905  
Mohawk Valley  127,405  1,961  69,603  1,570  
New York City  2,122,244  43,714  1,065,549  27,333  
North Country  145,280  1,486  83,419  1,590  
Southern Tier  158,940  3,360  85,485  2,046  
Western New York  306,069  7,243  169,141  3,362  
ঘেটজমু়ে  4,691,257  101,227  2,440,077  56,256  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

  
  
     
  

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

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

স্টমাট  ক্রমসবঞ্চি  

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  
আসন্ন স্ট াজগুবল 
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  
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  

সপ্তাহ 11  
স্ট াজ আসম্বে  

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



 

 

2/22 - 2/28  
সপ্তাহ 12  

স্ট াজ আসম্বে  
03/01 - 03/07  

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

সপ্তাহ 13 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/08 - 03/14  

455,365  339,790  795,155  7,336,265  

  
ঘে মর্উ ইয়কন বাসীরা ঘোগযিা মর্ধনারণ করমি এবং একটি ঘেট পমরচামিি গণ টিকাোর্ সাইমট 
একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময়সূমচ মর্ধনারণ করমি চার্, িারা 'আমম মক ঘোগয (Am I Eligible)' 
ওময়বসাইমট ঘেমি পামরর্। মর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্মিমরি িমেযর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য 
িার্ীয় স্বািয মবভাগ, োমমনমস,  ািার বা হাসপািামি কি করমি পামরর্ ঘেিামর্ টিকা উপিভয 
আমে।    
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা মবিরণ সম্পমকন  মর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাির্াগাে প্রোমর্র জর্য উপিভয। মর্উ ইয়কন  ঘেট স্বািয মবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকি COVID-19 টিকা প্রোমর্র িেয মরমপাটন  করা 
বাধযিামূিক কমর টিকাোর্ ঘেমসমিটিগুমির জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সব ঘচময় 
হাির্াগােকৃি ঘমমট্র্ক্স প্রমিেমিি করমি  যাশমবাম ন  টিকাোমর্র িেয প্রমিমের্ আপম ট করা হয়।   
  
ঘে সকি মর্উ ইয়কন বাসী টিকা মবিরণ প্রমক্রয়ায় জামিয়ামি সমন্দহ কমরর্ িারা এির্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-মি র্ম্বমর কি করমি পামরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বািয মবভাগমক ইমমি করমি পামরর্। হটিাইর্ 
কমীগণ েোেে িেন্তকারী সংিার কামে অ্মভমোগ পাঠামব োমি মর্উ ইয়কন বাসীমের প্রধার্য র্া 
ঘেওয়া হয় িা মর্মিি করা োয় কারণ ঘেট সমস্ত ঘোগয জর্সংিযামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ 
করমে।    
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