অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/22/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বযে 50 িছর এিং তার চেম্বয় চিবে িয়সীম্বের COVID-19
টিকা গ্রহম্বের উপযুক্ত চ াষো কম্বরম্বছর্

বর্উ ইয়কনিাসীম্বের মম্বযে 50 িছর এিং তার চেম্বয় চিবে িয়সীরা আগামীকাল সকাল 8টায়
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্যন ারে করম্বত পাম্বরর্
বর্উ ইয়কন গে টিকাোর্ সাইট এিং FEMA সাইম্বটর মাযেম্বম আজ পযন ন্ত 1.65 বমবলয়ম্বর্রও চিবে
চ াজ প্রোর্ করা হম্বয়ম্বছ
গত 24 ণ্টায় বর্উ ইয়কন রাজে জুম্ব়ে 1,03,425 চ াজ চেওয়া হম্বয়ম্বছ
গত সাত বেম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও চিবে চ াজ চেওয়া হম্বয়ম্বছ
চেম্বটর টিকা কমন সূবে সম্পম্বকন আপম্ব ট তথ্ে প্রোর্ করম্বত টিকা োেম্বিা ন প্রবতবের্ আপম্ব ট
করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ যার্
গভর্নর এন্ড্রু এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো কমরমের্ ঘে আগোমীকোল সকোল 8টো ঘেমক শুরু হমে এবং
নর্উ ইয়কন বোসীমের মমযে 50 বের এবং তোর ঘেময় ঘবনি বয়সীরো টিকো পোওয়োর ঘেোগে হমবর্।
গত 24 ণ্টোয় নর্উ ইয়মকন র নবিোল নবতরণ ঘর্টওয়োকন জুমে 103,425টি ঘ োজ প্রেোর্ করো হময়মে
এবং গত সোত নেমর্ 1 নমনলয়মর্রও ঘবনি ঘ োজ প্রেোর্ করো হময়মে। নর্উ ইয়কন গণ টিকোেোর্ সোইট
এবং ঘে োমরল ইমোমজননি মেোমর্জমমন্ট এমজনি (Federal Emergency Management Agency,
FEMA) সোইমটর মোযেমম এখর্ পেনন্ত 1.65 নমনলয়মর্রও ঘবনি ঘ োজ ঘেওয়ো হময়মে। 15 সপ্তোমহর
বরোদ্দকরমণর নবতরণ এই সপ্তোমহর মোঝোমোনঝ শুরু হমব।
"আমরো সোরো ঘেটজুমে ঘেোগেতো বোেোমর্ো, র্তু র্ টিকো সোইট স্থোপর্ এবং সরবরোহকোরীমের র্তু র্
জর্সংখেোর কোমে ঘপ ৌঁেোমর্োর সুমেোগ কমর ঘেওয়োর মোযেমম টিকো প্রেোর্ কোেনক্রমমক এনগময় নর্ময়
েোনে। প্রনতনের্ আমরো নর্উ ইয়কন বোসীমক টিকো ঘেওয়ো হমে, নকন্তু COVID েোর্বটিমক পরোনজত
কমর নর্রোপত্তোয় ঘপ ৌঁেোমর্োর আমগ আমোমের এখমর্ো অমর্ক পে ঘেমত হমব," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্।
"নর্উ ইয়মকন র ন নিনবউির্ ঘর্টওয়োকন সরবরোহ প্রতেোনিত বৃনি সোমলোমত প্রস্তুত, এবং আমরো
COVID-19 মহোমোনরকোলীর্ সমময় নর্উ ইয়কন বোসীমের ঘেোগেতোমক 50 বের ঘেমক আমরো ঘবনি
বয়সীমেরমকও ঘেোগে কমর ঘতোলোর জর্ে উৎসোহী।"

নর্উ ইয়মকন র নবিোল নবতরণ ঘর্টওয়োকন ও ঘেোগে বেনিমের বৃহৎ জর্সংখেো ঘে োমরল সরকোর ঘেমক
আসো টিকো সরবরোমহর ঘেময় এখমর্ো বহু গুণ ঘবনি। সীনমত সরবরোমহর কোরমণ, নর্উ ইয়কন বোসীমের
ধযেন যরমত উৎসোনহত করো হমে এবং ঘকোমর্ো অেোপময়ন্টমমন্ট েোেো টিকোেোর্ সোইমট উপনস্থত র্ো
হওয়োর পরোমিন ঘেওয়ো হমে।
ঘকোমনবনন টি এবং অন্তনর্ননহত অবস্থোেুি বেনিমের জর্ে 'আনম নক ঘেোগে' নিনর্ং টু লটি আপম ট করো
হময়মে এবং তোর সোমে পরবতী সপ্তোহগুনলমত ঘরোনলং নভনত্তমত র্তু র্ অেোপময়ন্টমমন্ট প্রকোি করো হমব।
নর্উ ইয়কন বোসীরো নর্ম্ননলনখতগুনল বেবহোর করমত পোমরর্ তোমের ঘেোগেতো ঘেখোমর্োর জর্ে:
•
•
•

নেনকৎসমকর নেঠি, অেবো
নেনকৎসো সংক্রোন্ত তেে েো কমমোনবনন টির প্রমোণ ঘেয়, অেবো
স্বোক্ষনরত সতেোয়র্

নর্মের টিকোেোর্ কমনসূনের সংখেোগুনল ঘেমটর টিকোেোর্ কমনসূনের জর্ে নর্উ ইয়মকন বণ্টর্ এবং
নবতরণ করো ঘ োমজর সংখেো এবং ঘে োমরল সরকোমরর েী নমময়োেী পনরেেনোর ঘেনসনলটির কমনসূনের
(Long Term Care Facility program) জর্ে সংরনক্ষত ঘ োজ অন্তভুন ি কমর র্ো। আজ সকোল
11টো পেনন্ত নর্উ ইয়কন ঘেমট নরমপোটন করো সংখেোগুনলর উপর নভনত্ত কমর তেেগুনলর নবিে নববরণ
নর্ম্নরূপ।
চেটজুম্ব়ে তাবলকা
প্রেোর্ করো ঘমোট ঘ োজগুনল - 7,737,230
গত 24 ন্টোয় প্রেোর্ করো ঘমোট ঘ োজ - 103,425
গত 7 নেমর্ প্রেোর্ করো ঘমোট ঘ োজ - 1,037,382
নর্উ ইয়কন বোসীমের িতকরো পনরমোণ েোরো অন্তত একটি টিকোর ঘ োজ ঘপময়মের্ - 26.1%
নর্উ ইয়কন বোসীমের িতকরো পনরমোণ েোরো সম্পূণন টিকো ঘ োজ ঘপময়মের্ - 13.4%
অন্তত একটি টিকার চ াজ চর্ওয়া িেবক্ত সম্পূেন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ
অঞ্চল

ক্রমসবঞ্চত
চমাট

গত
24 ণ্টায় িৃবি

ক্রমসবঞ্চত
চমাট

গত
24 ণ্টায় িৃবি

Capital Region

322,279

3,784

159,185

1,810

Central New York

283,395

4,553

156,511

2,556

Finger Lakes

329,918

3,510

163,338

1,877

Long Island

601,877

9,090

326,227

3,689

Mid-Hudson

511,939

8,134

242,125

2,231

Mohawk Valley

141,018

1,882

75,481

911

New York City

2,327,659

26,525

1,212,400

22,477

North Country

154,648

986

88,896

956

Southern Tier

178,697

2,019

91,129

822

Western New York 346,683

5,464

177,399

1,228

ঘেটজুমে/সমগ্র ঘেমট 5,198,113

65,947

2,692,691

38,557

বর্উ ইয়ম্বকনর
বর্উ ইয়ম্বকনর
চপ্রাভাই ারম্বের সম্পূেনভাম্বি প্রোর্কারীম্বের সম্পূেনভাম্বি
1ম চ াজ সরিরাহ করা
2য় চ াজগুবল সরিরাহ
হম্বয়ম্বছ
করা হম্বয়ম্বছ

চমাট

ক্রমিযন মার্

163,650

163,650

সপ্তাহ 1
চ াজ আসম্বছ
12/14 - 12/20

163,650

0

সপ্তাহ 2
চ াজ আসম্বছ
12/21 - 12/27

452,125

0

সপ্তাহ 3
আসন্ন চ াজগুবল
12/28 - 01/03

227,395

0

সপ্তাহ 4
চ াজ আসম্বছ
01/04 - 01/10

239,025

165,150

সপ্তাহ 5
চ াজ আসম্বছ
01/11 - 01/17

221,315

119,925

সপ্তাহ 6
চ াজ আসম্বছ
01/18- 01/24

250,400

462,395

সপ্তাহ 7
চ াজ আসম্বছ
01/25 - 01/31

260,150

239,525

499,675 2,801,055

সপ্তাহ 8
চ াজ আসম্বছ
02/01 - 02/07

321,850

220,720

542,570 3,343,625

সপ্তাহ 9
চ াজ আসম্বছ
02/8 - 02/14

320,000

244,500

564,500 3,908,125

452,125

227,395

615,775

843,170

404,175 1,247,345

341,240 1,588,585

712,795 2,301,380

সপ্তাহ 10
চ াজ আসম্বছ
2/15 - 2/21

356,990

265,525

622,515 4,530,640

সপ্তাহ 11
চ াজ আসম্বছ
2/22 - 2/28

393,530

305,780

699,310 5,229,950

সপ্তাহ 12
চ াজ আসম্বছ
03/01 - 03/07

1,020,660

290,500

1,311,160 6,541,110

সপ্তাহ 13 এর
চ াজ আসম্বছ
03/08 - 03/14

618,880

526,415

1,145,295 7,686,405

সপ্তাহ 14 এর
চ াজ আসম্বছ
03/15 - 3/21

699,790

584,775

1,284,565 8,970,970

ঘে সকল নর্উ ইয়কন বোসী ঘেোগেতো নর্যনোরণ করমত এবং ঘেট পনরেোনলত একটি গণ টিকোেোর্
সোইমট অেোপময়ন্টমমন্ট নর্যনোরণ করমত েোর্, তোরো 'আনম নক ঘেোগে (Am I Eligible)' ওময়বসোইটি
নভনজট করমত পোমরর্। নর্উ ইয়কন বোসীগণ অনতনরি তমেের জর্ে এবং অেোপময়ন্টমমমন্টর জর্ে স্থোর্ীয়
স্বোস্থে নবভোগ, েোমমননস, োিোর বো হোসপোতোমল অেবো ঘেখোমর্ টিকো উপলভে আমে ঘসখোমর্ কল
করমত পোমরর্।
COVID-19 টিকো ট্র্েোকোর েোিমবো ন COVID-19 টিকো নবতরণ সম্পমকন নর্উ ইয়কন বোসীমের
হোলর্োগোে তেে প্রেোমর্র জর্ে উপলভে। নর্উ ইয়কন ঘেট স্বোস্থে নবভোগ (New York State
Department of Health) 24 ণ্টোর মমযে সকল COVID-19 টিকো প্রেোমর্র তেে নরমপোটন করোর
জর্ে টিকো প্রেোমর্র েেোনসনলটি প্রময়োজর্; ঘেমটর টিকোেোর্ প্রমেষ্টোর সবমেময় হোলর্োগোেকৃ ত ঘমনট্র্ক্স
প্রনতেনলত করমত েোিমবোম ন টিকোেোমর্র তেে প্রনতনের্ আপম ট করো হয়।
ঘে সকল নর্উ ইয়কন বোসী টিকো নবতরণ প্রনক্রয়োয় জোনলয়োনত সমেহ কমরর্ তোরো এখর্
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটোল-নি র্ম্বমর কল করমত পোমরর্ অেবো
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বোস্থে নবভোগমক ইমমল করমত পোমরর্। ঘেট
পুমরোপুনর ঘেোগে জর্গণমক টিকো ঘেওয়োর জর্ে কোজ কমর বমল নর্উ ইয়কন কোরীমের সুনবযো ঘর্ওয়ো
হমে র্ো তো নর্নিত করোর জর্ে হটলোইমর্র কমীরো উপেুি তেন্তকোরী এমজনিগুনলমত অনভমেোমগর
নেমক র্জর রোখমবর্।
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