
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

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

  
গত 24 ঘণ্টায় বর্উ ইয়কন  স্টেে জমু্বে 146,518 স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে   

  
গত সাত বদম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে   

  
স্টেম্বের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আপম্ব ে তথ্ে প্রদার্ করম্বত টিকা  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ে 

করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ যার্     
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচি সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর হালর্াগাদ তথ্য 
প্রদার্ কমরমের্। গত 24 ঘণ্টায় চর্উ ইয়মকন র চবশাল চবতরণ স্টর্েওয়াকন  জমুে 146,518টি স্ট াজ 
স্টদওয়া হময়মে এবং গত সাত চদমর্ 1 চমচলয়মর্রও স্টবচশ স্ট াজ প্রদার্ করা হময়মে।  
  
"COVID-19 টিকা চর্উ ইয়কন  জমুে চবতরণ করা হমে, এবং এটি আগামী কময়ক সপ্তামহর মমযয 
চবপুল পচরমামণ চবতরণ করা হমব, এমর্ একটি লচজচেক অ্পামরশর্ স্টেমর্টি আপর্ারা কখমর্া 
স্টদমখর্চর্ মার্ুমের হামত লক্ষ লক্ষ স্ট াজ স্টদওয়া হমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সুখবর হমে টিকা 
কাজ কমর-- আমরা এখর্ পেনন্ত 7 চমচলয়র্ স্ট াজ চদময়চে, এবং চর্উ ইয়কন বাসীমদর স্টে স্টকার্ 
উপলভয টিকা স্টর্ওয়া উচিত কারণ স্টসগুচল কাজ কমর। আমরা আমরা জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকা 
পাচে কারণ তারা সমবনাচ্চ উৎপাদর্ করমত োমে এবং এটি স্টদওয়া সবমিময় সহজ। এক স্ট াজ 
এবং দইু স্ট াজ স্টদওয়া, এবং চিতীয় অ্যপয়ন্টমমমন্টর সময়সূিী চর্যনারণ করা প্রময়াজমর্র মমযয রাত 
চদমর্র পাথ্নকয। আচম J&J চর্ময়চে, এো কাজ কমর এবং এো সহজ। এো দ্রুত আসমে।"  
  
চর্উ ইয়মকন র চবশাল চবতরণ স্টর্েওয়াকন  ও স্টোগয বযচিমদর বৃহৎ জর্সংখযা স্টে ামরল সরকার 
স্টথ্মক আসা টিকা সরবরামহর স্টিময় এখমর্া বহু গুণ স্টবচশ। সীচমত সরবরামহর কারমণ, চর্উ 
ইয়কন বাসীমদর ধযেন যরমত উৎসাচহত করা হমে এবং স্টকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট োো টিকাদার্ সাইমে 
উপচিত র্া হওয়ার পরামশন স্টদওয়া হমে।      
  



 

 

স্টকামচবনচ টি এবং অ্ন্তচর্নচহত অ্বিােুি বযচিমদর জর্য 'আচম চক স্টোগয' চিচর্ং েুলটি আপম ে 
করা হময়মে এবং তার সামথ্ পরবতী সপ্তাহগুচলমত স্টরাচলং চভচিমত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রকাশ করা 
হমব। চর্উ ইয়কন বাসীরা চর্ম্নচলচখতগুচল বযবহার করমত পামরর্ তামদর স্টোগযতা স্টদখামর্ার জর্য:  

• চিচকৎসমকর চিঠি, অ্থ্বা  
• চিচকৎসা সংক্রান্ত তথ্য ো কমমাচবনচ টির প্রমাণ স্টদয়, অ্থ্বা  
• স্বাক্ষচরত সাটিন চেমকে  

  
চর্মির টিকাদার্ কমনসূচির সংখযাগুচল স্টেমের টিকাদার্ কমনসূচির জর্য চর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবং 
চবতরণ করা স্ট ামজর সংখযা এবং স্টে ামরল সরকামরর দীঘনমময়াদী পচরিেনার স্টেচসচলটির কমনসূচির 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরচক্ষত স্ট াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাল 
1ো পেনন্ত চর্উ ইয়কন  স্টেমে চরমপােন  করা সংখযাগুচলর উপর চভচি কমর তথ্যগুচলর চবশদ চববরণ 
চর্ম্নরূপ:      
  
রাজেিোপী তাবলকা  
প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজগুচল - 7,150,352  
গত 24 ঘণ্টায় প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজ - 146,518  
গত 7 চদমর্ প্রদার্ করা স্টমাে স্ট াজ - 1,047,299  
চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার স্ট াজ স্টপময়মের্ - 24.00%  
চর্উ ইয়কন বাসীমদর শতকরা পচরমাণ োরা সমূ্পণন টিকা স্ট াজ স্টপময়মের্ - 12.40%  
  
  অন্তত একটি টিকার স্ট াজ স্টর্ওয়া িেবি  সম্পরূ্ন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাে  

গত  
24 ঘণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাে  

গত  
24 ঘণ্টায় িৃবি  

Capital Region  295,731  6,528  148,942  2,841  
Central New York  262,189  5,473  146,497  2,438  
Finger Lakes  304,807  7,792  154,838  1,976  
Long Island  550,954  13,008  305,350  7,390  
Mid-Hudson  463,752  13,313  229,619  3,721  
Mohawk Valley  129,975  2,570  71,042  1,439  
New York City  2,157,295  35,051  1,093,470  27,921  
North Country  147,516  2,236  85,073  1,654  
Southern Tier  162,576  3,636  87,122  1,637  
Western New York  316,099  10,030  171,289  2,148  
স্টেেজমুে/সমগ্র স্টেমে  4,790,894  99,637  2,493,242  53,165  
  

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


 

 

  
     
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
স্টপ্রাভাই ারম্বদর সম্পরূ্নভাম্বি 

1ম স্ট াজ 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  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  

  
স্টে সকল চর্উ ইয়কন বাসী স্টোগযতা চর্যনারণ করমত এবং স্টেে পচরিাচলত একটি গণ টিকাদার্ 
সাইমে অ্যাপময়ন্টমমন্ট চর্যনারণ করমত িার্, তারা 'আচম চক স্টোগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইটি 
চভচজে করমত পামরর্। চর্উ ইয়কন বাসীগণ অ্চতচরি তমথ্যর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য 
িার্ীয় স্বািয চবভাগ, োমমনচস,  ািার বা হাসপাতামল অ্থ্বা স্টেখামর্ টিকা উপলভয আমে স্টসখামর্ 
কল করমত পামরর্।    
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা চবতরণ সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হালর্াগাদ তথ্য প্রদামর্র জর্য উপলভয। চর্উ ইয়কন  স্টেে স্বািয চবভাগ (New York State 
Department of Health) 24 ঘণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথ্য চরমপােন  করার 
জর্য টিকা প্রদামর্র েযাচসচলটি প্রময়াজর্; স্টেমের টিকাদার্ প্রমিষ্টার সবমিময় হালর্াগাদকৃত স্টমচট্র্ক্স 
প্রচতেচলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথ্য প্রচতচদর্ আপম ে করা হয়।   
  
স্টে সকল চর্উ ইয়কন বাসী টিকা চবতরণ প্রচক্রয়ায় জাচলয়াচত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) স্টোল-চি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থ্বা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমের স্বািয চবভাগমক ইমমল করমত পামরর্। স্টেে 
পুমরাপুচর স্টোগয জর্গণমক টিকা স্টদওয়ার জর্য কাজ কমর বমল চর্উ ইয়কন কারীমদর সুচবযা স্টর্ওয়া 
হমে র্া তা চর্চিত করার জর্য হেলাইমর্র কমীরা উপেুি তদন্তকারী এমজচিগুচলমত অ্চভমোমগর 
চদমক র্জর রাখমবর্।    
  

###  
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