
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  স্টেট জমু্বে 8 বমবলয়ম্বর্রও স্টিবে স্টমাট COVID টিকার স্ট াজ প্রদার্ 
করা হম্বয়ম্বে িম্বল স্ট াষণা কম্বরম্বের্  

  
গত 24  ণ্টায় বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্বে 154,705 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 8 নমনিয়মর্রও 
ঘেনি ঘমাট COVID এর টীকার ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে। গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র নেিাি নেতরণ 
ঘর্টওয়াকন  জমু়ে 154,705টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে এেং গত সাত নেমর্ 1 নমনিয়মর্রও ঘেনি ঘ াজ 
প্রোর্ করা হময়মে। সপ্তাহ 15 এর েরাদ্দকরমণর সরেরাহ এই সপ্তামহর মাঝামানঝ শুরু হমে।  
  
"আমামের নেিাি নেতরণ ঘর্টওয়াকন  সারা রাজয জমু়ে মার্ুমষর োহুমত িট প্রমেি করামর্ার ঘেমে 
িনিিািী এেং নির হময় রময়মে, নকন্তু আমামের সমেতর্ থাকমত হমে ঘে আমরা এখমর্া সংক্রমমণর 
হামরর সামথ একটি প্রনতমোনগতায় আনে এেং আমরা ঘে অ্গ্রগনত কমরনে তা ততটাই ভামিা েতটা 
আমামের অ্েযাহত র্জরোনর," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সম্প্রোময়র আেরণ গুরুত্বপূণন। এটা জরুরী 
ঘে আমামের সনতথন নর্উ ইয়কন োসীমের টিকা ঘেওয়ার অ্র্ুিীির্ অ্েযাহত থাকমিও আমামের 
নর্রাপত্তার নর্মেন নিকাগুনি পাির্ করা োনিময় ঘেমত হমে। আমামের সরেরাহকারীরা নের্রাত কাজ 
করমের্ এই টিকা সমতাপণূনভামে এেং র্যােযভামে পনরোির্া করার জর্য, এেং এটা অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূণন ঘে আমরা সোই তামের প্রমেষ্টার সমথনমর্র উমদ্দমিয কাজ কনর।"   
  
নর্উ ইয়মকন র নেিাি নেতরণ ঘর্টওয়াকন  ও ঘোগয েযনিমের েৃহৎ জর্সংখযা ঘে ামরি সরকার ঘথমক 
আসা টিকার সরেরামহর ঘেময় এখমর্া েহু গুণ ঘেনি। সীনমত সরেরামহর কারমণ, নর্উ 
ইয়কন োসীমের ধৈেন ৈরমত উৎসানহত করা হমে এেং ঘকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাোর্ সাইমট 
উপনিত র্া হওয়ার পরামিন ঘেওয়া হমে।       
  



 

 

ঘকামনেনন টি এেং অ্ন্তনর্ননহত অ্েিােুি েযনিমের জর্য 'আনম নক ঘোগয' নিনর্ং টুিটি আপম ট করা 
হময়মে এেং তার সামথ পরেতী সপ্তাহগুনিমত ঘরানিং নভনত্তমত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট প্রকাি করা হমে। 
নর্উ ইয়কন োসীরা নর্ম্ননিনখতগুনি েযেহার করমত পামরর্ তামের ঘোগযতা ঘেখামর্ার জর্য:  

• নেনকৎসমকর নেঠি, অ্থো  
• নেনকৎসা সংক্রান্ত তথয ো কমমানেনন টির প্রমাণ ঘেয়, অ্থো  
• স্বােনরত প্রতযয়করণ  

  
নর্মের টিকাোর্ কমনসূনের সংখযাগুনি ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূনের জর্য নর্উ ইয়মকন  েণ্টর্ এেং 
নেতরণ করা ঘ ামজর সংখযা এেং ঘে ামরি সরকামরর েী নমময়ােী পনরেেনার ঘেনসনিটির কমনসূনের 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরনেত ঘ াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাি 
11টা পেনন্ত নর্উ ইয়কন  ঘেমট নরমপাটন  করা সংখযাগুনির উপর নভনত্ত কমর তথযগুনির নেিে নেেরণ 
নর্ম্নরূপ:       
  
রাজেিোপী বিেদ তথ্ে  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুনি - 8,029,749  
গত 24  ণ্টায় ঘমাট 154,705 ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে  
গত 7 নেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 1,042,213  
নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘপময়মের্ - 26.9%  
নর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা পনরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার নসনরজ ঘপময়মের্ - 14.1%  
  
  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  332,065  5,349  165,470  3,622  
Central New York  290,752  3,140  163,196  3,378  
Finger Lakes  341,073  6,609  168,167  2,822  
Long Island  630,345  16,049  339,894  8,527  
Mid-Hudson  532,256  10,711  251,792  6,327  
Mohawk Valley  146,392  2,435  78,711  1,577  
New York City  2,400,630  32,731  1,293,143  37,606  
North Country  157,330  1,547  92,718  2,292  
Southern Tier  184,186  2,311  94,378  2,063  
Western New York  358,925  7,462  182,707  3,120  
ঘেটজমু়ে/সমগ্র ঘেমট  5,373,954  88,344  2,830,176  71,334  
  
  

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


 

 

  
      
  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রদার্কারীম্বদর 
সম্পণূনভাম্বি 1ম স্ট াজ 
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  
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 নর্ৈনারণ করমত এেং ঘেট পনরোনিত একটি গণ টিকাোর্ সাইমট 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্ৈনারণ করমত োর্, তারা 'আনম নক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়েসাইটি নভনজট 
করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন োসীগণ অ্নতনরি তমথযর জর্য এেং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য িার্ীয় স্বািয 
নেভাগ, োমমননস,  ািার ো হাসপাতামি অ্থো ঘেখামর্ টিকা উপিভয আমে ঘসখামর্ কি করমত 
পামরর্।     
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যািমো ন  COVID-19 টিকা নেতরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন োসীমের 
হাির্াগাে তথয প্রোমর্র জর্য উপিভয। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বািয নেভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমৈয সকি COVID-19 টিকা প্রোমর্র তথয নরমপাটন  করার 
জর্য টিকা প্রোমর্র েযানসনিটি প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমেষ্টার সেমেময় হাির্াগােকৃত ঘমনট্র্ক্স 
প্রনতেনিত করমত  যািমোম ন  টিকাোমর্র তথয প্রনতনের্ আপম ট করা হয়।   
  
ঘে সকি নর্উ ইয়কন োসী টিকা নেতরণ প্রনক্রয়ায় জানিয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-নি র্ম্বমর কি করমত পামরর্ অ্থো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বািয নেভাগমক ইমমি করমত পামরর্। ঘেট 
পুমরাপুনর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ কমর েমি নর্উ ইয়কন কারীমের সুনেৈা ঘর্ওয়া 
হমে র্া তা নর্নিত করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উপেুি তেন্তকারী এমজনিগুনিমত অ্নভমোমগর 
নেমক র্জর রাখমের্।     
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