
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/21/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 7.5 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্টমাট COVID টিকার স্ট াজ প্রদার্ 
করা হম্বয়ম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্   

  
গত 24  ণ্টায় বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্বে 139,209 স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে    

  
গত সাত বদম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্ট াজ স্টদওয়া হম্বয়ম্বে    

  
স্টেম্বটর টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আপম্ব ট তথ্ে প্রদার্ করম্বত টিকা  োেম্বিা ন  প্রবতবদর্ আপম্ব ট 

করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ যার্      
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  রাজয জমু়ে ঘমাট 7.5 নমনিয়র্ 
ঘমাট COVID এর টীকার ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র নিশাি নিতরণ 
ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 139,209টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে এিং গত সাত নেমর্ 1 নমনিয়মর্রও ঘিনশ ঘ াজ 
প্রোর্ করা হময়মে। সপ্তাহ 14 এর িরামের 1,284,565টি প্রথম এিং নিতীয় ঘ াজ আজ আসা 
ঘশষ হমি িমি আশা করা হমে। সপ্তাহ 15 এর িরােকরমণর সরিরাহ এই সপ্তামহর মাঝামানঝ শুরু 
হমি।  
  
"েনেও আমরা COVID এর নিরুমে আমামের চিমার্ েুমে টিকা ঘেওয়ার মাধ্যমম আমরা একটি 
মাইিফিক অ্নতক্রম কমরনে, আমামের মমর্ রাখমত হমি ঘে আমরা এখমর্া সংক্রমমণর হার এিং 
অ্র্যার্য গুরুত্বপূণন ঘমনিকস নর্ময় এক প্রনতমোনগতায় আনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
উমেখমোগয অ্গ্রগনত অ্জন র্ কমরনে, নকন্তু আমামের সজাগ এিং েঢৃ়প্রনতজ্ঞ থাকমত হমি েত ঘিনশ 
আমরা আমামের অ্থনর্ীনতর আমরা খাত খুিমিা। সঠিকভামি র্া করমি সশরীমর পনরচানিত 
কােনকিাপ িৃনে করার ফি খারাপ হমত পামর। ইনতমমধ্য, আনম সকি ঘোগয নর্উ ইয়কন িাসীমের 
অ্র্ুমরাধ্ করনে োরা এখমর্া টিকা পার্নর্, তামের অ্নিিমে একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য সাইর্ আপ 
করমত এিং প্রময়াজর্ অ্র্েুায়ী তামের নিতীয় ঘ ামজর জর্য নফমর আসমত।"   
  
নর্উ ইয়মকন র নিশাি নিতরণ ঘর্টওয়াকন  ও ঘোগয িযনিমের িৃহৎ জর্সংখযা ঘফ ামরি সরকার ঘথমক 
আসা টিকার সরিরামহর ঘচময় এখমর্া িহু গুণ ঘিনশ। সীনমত সরিরামহর কারমণ, নর্উ 
ইয়কন িাসীমের ধধ্েন ধ্রমত উৎসানহত করা হমে এিং ঘকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাোর্ সাইমট 
উপনিত র্া হওয়ার পরামশন ঘেওয়া হমে।       
  



 

 

ঘকামনিনন টি এিং অ্ন্তনর্ননহত অ্িিােুি িযনিমের জর্য 'আনম নক ঘোগয' নিনর্ং টুিটি আপম ট করা 
হময়মে এিং তার সামথ পরিতী সপ্তাহগুনিমত ঘরানিং নভনিমত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রকাশ করা হমি। 
নর্উ ইয়কন িাসীরা নর্ম্ননিনখতগুনি িযিহার করমত পামরর্ তামের ঘোগযতা ঘেখামর্ার জর্য:  

• নচনকৎসমকর নচঠি, অ্থিা  
• নচনকৎসা সংক্রান্ত তথয ো কমমানিনন টির প্রমাণ ঘেয়, অ্থিা  
• স্বাক্ষনরত প্রতযয়করণ  

  
নর্মচর টিকাোর্ কমনসূনচর সংখযাগুনি ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূনচর জর্য নর্উ ইয়মকন  িণ্টর্ এিং 
নিতরণ করা ঘ ামজর সংখযা এিং ঘফ ামরি সরকামরর েী নমময়ােী পনরচেনার ঘফনসনিটির কমনসূনচর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরনক্ষত ঘ াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাি 
11টা পেনন্ত নর্উ ইয়কন  ঘেমট নরমপাটন  করা সংখযাগুনির উপর নভনি কমর তথযগুনির নিশে নিিরণ 
নর্ম্নরূপ:       
  
রাজেিোপী বিেদ তথ্ে  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুনি - 7,633,805  
গত 24  ণ্টায় ঘমাট ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে - 139,209  
গত 7 নেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 10,56,735  
নর্উ ইয়কন িাসীমের শতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 25.7%  
নর্উ ইয়কন িাসীমের শতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 13.2%  
  
  অন্তত একটি টিকার স্ট াজ স্টর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
স্টমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  318,495  6,338  157,375  2,421  
Central New York  278,842  5,669  153,955  2,854  
Finger Lakes  326,408  4,492  161,461  2,285  
Long Island  592,787  12,908  322,538  6,192  
Mid-Hudson  503,805  10,612  239,894  3,242  
Mohawk Valley  139,136  3,279  74,570  1,179  
New York City  2,301,134  37,117  1,189,923  30,058  
North Country  153,662  1,137  87,940  968  
Southern Tier  176,678  5,167  90,307  1,099  
Western New York  341,219  5,674  176,171  1,517  
ঘেটজমু়ে/সমগ্র ঘেমট  5,132,166  92,393  2,654,134  51,815  
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অঞ্চল  
প্রাপ্ত স্টমাট 
স্ট াজ  

প্রদার্ করা স্টমাট 
স্ট াজ  

স্টমাট স্ট াম্বজর % যা প্রদার্ করা/প্রাপ্ত 
হম্বয়ম্বে  

Capital Region  539,500  471,694  87.4%  
Central New 
York  

493,945  418,253  84.7%  

Finger Lakes  556,695  480,184  86.3%  
Long Island  1,039,855  896,401  86.2%  
Mid-Hudson  853,335  723,327  84.8%  
Mohawk Valley  245,685  211,232  86.0%  
New York City  4,099,225  3,425,643  83.6%  
North Country  269,860  240,461  89.1%  
Southern Tier  304,130  261,333  85.9%  
Western New 
York  

568,740  505,277  88.8%  

ঘেটজমু়ে  8,970,970  7,633,805  85.1%  
  
  

  
      
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
স্টপ্রাভাই ারম্বদর কাম্বে 
সম্পণূনভাম্বি 1ম স্ট াজগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
স্টপ্রাভাই ারম্বদর কাম্বে 
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  
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  221,315  119,925      



 

 

স্ট াজ আসম্বে 
01/11 - 01/17  

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  
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  

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

618,880  526,415  1,145,295  7,686,405  

সপ্তাহ 14 এর 
স্ট াজ আসম্বে 
03/15 - 03/21  

699,790  584,775  1,284,565  8,970,970  

  
 ঘে সকি নর্উ ইয়কন িাসী ঘোগযতা নর্ধ্নারণ করমত এিং ঘেট পনরচানিত একটি গণ টিকাোর্ 
সাইমট অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্ধ্নারণ করমত চার্, তারা 'আনম নক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়িসাইটি 
নভনজট করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন িাসীগণ অ্নতনরি তমথযর জর্য এিং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য িার্ীয় 
স্বািয নিভাগ, ফামমননস,  ািার িা হাসপাতামি অ্থিা ঘেখামর্ টিকা উপিভয আমে ঘসখামর্ কি 
করমত পামরর্।     
  

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


 

 

COVID-19 টিকা িযাকার  যাশমিা ন  COVID-19 টিকা নিতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন িাসীমের 
হাির্াগাে তথয প্রোমর্র জর্য উপিভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বািয নিভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধ্য সকি COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথয নরমপাটন  করার 
জর্য টিকা প্রোমর্র ফযানসনিটি প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সিমচময় হাির্াগােকৃত ঘমনিক্স 
প্রনতফনিত করমত  যাশমিাম ন  টিকাোমর্র তথয প্রনতনের্ আপম ট করা হয়।   
  
ঘে সকি নর্উ ইয়কন িাসী টিকা নিতরণ প্রনক্রয়ায় জানিয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-নি র্েমর কি করমত পামরর্ অ্থিা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বািয নিভাগমক ইমমি করমত পামরর্। ঘেট 
পুমরাপুনর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ কমর িমি নর্উ ইয়কন কারীমের সুনিধ্া ঘর্ওয়া 
হমে র্া তা নর্নিত করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উপেুি তেন্তকারী এমজনিগুনিমত অ্নভমোমগর 
নেমক র্জর রাখমির্।     
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