
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

বর্উ ইয়কন  প্রথম িাম্বরর মম্ব া 24 ঘণ্টার মম্বযে 200,000 ড াজ প্রদার্ কম্বরম্বে গভর্নর কুওম্বমা  া 
ডঘাষণা বদম্বয়ম্বের্  

  
গ  24 ঘন্টায় বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্ব়ে 202,123 ড াজ ডদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
গ  সা  বদম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও ডিবে ড াজ ডদওয়া হম্বয়ম্বে  

  
ডেম্বের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আপম্ব ে  থে প্রদার্ করম্ব  টিকা  োেম্বিা ন  প্রব বদর্ আপম্ব ে 

করা হম্বি;ny.gov/vaccinetracker এ যার্  
  
গভর্নর এনু্ড্র এম. কুওমমো আজ ঘ োষণো দিমেমের্ ঘে দর্উ ইের্ন  ঘেমে 24  ণ্টোর মমযে প্রথমবোমরর 
মম ো 200,000টি COVID-19 টির্োর ঘ োজ প্রিোর্ র্রো হমেমে। গ  24  ণ্টোে দর্উ ইেমর্ন র 
দবশোল দব রণ ঘর্েওেোর্ন  জমুে 202,123টি ঘ োজ ঘিওেো হমেমে এবং গ  সো  দিমর্ 1 
দমদলেমর্রও ঘবদশ ঘ োজ প্রিোর্ র্রো হমেমে। ঘে োমরল সরর্োর ঘথমর্ সপ্তোহ 15 এর বরোদ্দ 
সরবরোহর্োরীমির র্োমে ঘ  ৌঁমে ঘিওেোর প্রদিেো চলমে।   
  
"আমোমির দর্মবদি  ঘ শোিোর এবং ঘেচ্ছোমসবর্মির যর্েবোি, আমরো এর্টি র্ ুর্ 24  ণ্টোর ঘরর্ ন  
েুম  ঘ মরদে এবং আমরো দর্েদম ভোমব প্রদ  সপ্তোমহ এর্ দমদলেমর্রও ঘবদশ ঘ োজ প্রিোর্ র্রদে - 
এবং আমরো ঘিমশর প্রথম COVID মকু্ত ঘেে হওেোর বেো োমর আত্মদবশ্বোসী," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "ঘেমহ ু আমরো বণনবোিী ববষমে িরূ র্রোর জর্ে র্ঠির্ সমোমজ আমোমির প্রসোর অবেোহ  
রোদি, এেো জরুদর ঘে আমরো সবোই সোমোদজর্ ঘসটিংমস দর্রো ত্তো স র্ন  ো অবলম্বর্ র্রদে এবং 
আমরো ঘেোগে দর্উ ইের্ন বোসীমির এই টির্োর জর্ে দর্বন্ধর্ র্রোর আহ্বোর্ জোর্োদচ্ছ। আমরো েদি এই 
দবশোল  দরসমরর অদ দরক্ত র্োেনর্লো  টিদর্মে রোদি  োহমল আমরো এই িোর্বটিমর্  রোদজ  র্রম  
 োরব এবং আমরো ভোমলো দর্েু র্রম   োরব।"  
  
দর্উ ইেমর্ন র দবশোল দব রণ ঘর্েওেোর্ন  ও ঘেোগে বেদক্তমির বৃহৎ জর্সংিেো ঘে োমরল সরর্োর ঘথমর্ 
আসো টির্োর সরবরোমহর ঘচমে এিমর্ো বহু গুণ ঘবদশ। সীদম  সরবরোমহর র্োরমণ, দর্উ 
ইের্ন বোসীমির বযেন যরম  উৎসোদহ  র্রো হমচ্ছ এবং ঘর্োমর্ো অেো মেন্টমমন্ট েোেো টির্োিোর্ সোইমে 
উ দি  র্ো হওেোর  রোমশন ঘিওেো হমচ্ছ।        
  



 

 

ঘর্োমদবনদ টি এবং অন্তদর্নদহ  অবিোেুক্ত বেদক্তমির জর্ে 'আদম দর্ ঘেোগে' দিদর্ং েুলটি আ ম ে র্রো 
হমেমে এবং  োর সোমথ  রব ী সপ্তোহগুদলম  ঘরোদলং দভদত্তম  র্ ুর্ অেো মেন্টমমন্ট প্রর্োশ র্রো হমব। 
দর্উ ইের্ন বোসীরো দর্ম্নদলদি গুদল বেবহোর র্রম   োমরর্  োমির ঘেোগে ো ঘিিোমর্োর জর্ে:  

·   োক্তোমরর দচঠি, অথবো  
·  দচদর্ৎসো  থে েো ঘর্োমমোরদবদ টির প্রমোণীর্রণ র্মর, অথবো  
·  েোক্ষদর  প্র েের্রণ   

  
  
  
দর্মচর টির্োিোর্ র্মনসূদচর সংিেোগুদল ঘেমের টির্োিোর্ র্মনসূদচর জর্ে দর্উ ইেমর্ন  বণ্টর্ এবং 
দব রণ র্রো ঘ োমজর সংিেো এবং ঘে োমরল সরর্োমরর িী নমমেোিী  দরচেনোর ঘেদসদলটির র্মনসূদচর 
(Long Term Care Facility program) জর্ে সংরদক্ষ  ঘ োজ অন্তভুন ক্ত র্মর র্ো। আজ সর্োল 
11েো  েনন্ত দর্উ ইের্ন  ঘেমে দরম োেন  র্রো সংিেোগুদলর উ র দভদত্ত র্মর  থেগুদলর দবশি দববরণ 
দর্ম্নরূ :       
  
রাজেিোপী বিেদ  থে  
প্রিোর্ র্রো ঘমোে ঘ োজগুদল - 8,231,872  
গ  24  ণ্টোে ঘমোে 202,123 ঘ োজ প্রিোর্ র্রো হমেমে  
গ  7 দিমর্ প্রিোর্ র্রো ঘমোে ঘ োজ - 1,110,028  
দর্উ ইের্ন বোসীমির শ র্রো  দরমোণ েোরো অন্ত  এর্টি টির্োর ঘ োজ ঘ মেমের্ - 27.5%  
দর্উ ইের্ন বোসীমির শ র্রো  দরমোণ েোরো সমূ্পণন টির্োর ঘ োজ ঘ মেমের্ - 14.6%  
  
  অন্ত  একটি টিকার ড াজ ডর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চ   
ডমাে  

গ   
24 ঘণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চ   
ডমাে  

গ   
24 ঘণ্টায় িৃবি  

Capital Region  337,295  5,230  171,322  5,852  
Central New York  294,222  3,470  167,583  4,387  
Finger Lakes  348,149  7,076  173,450  5,283  
Long Island  643,551  13,206  348,468  8,574  
Mid-Hudson  546,113  13,857  258,584  6,792  
Mohawk Valley  148,189  1,797  80,807  2,096  
New York City  2,463,533  62,903  1,340,560  47,417  
North Country  159,046  1,716  95,987  3,269  
Southern Tier  188,374  4,188  96,827  2,449  
Western New York  367,603  8,678  186,939  4,232  
ঘেেজমুে/সমগ্র ঘেমে  5,496,075  122,121  2,920,527  90,351  

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


 

 

  
  

  
       
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রদার্কারীম্বদর সম্পণূনভাম্বি 
1ম ড াজ সরিরাহ করা 

হম্বয়ম্বে  

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

ডমাে  ক্রমিযনমার্  

সপ্তাহ 1  
ড াজ আসম্বে 
12/14 - 12/20  

163,650  0  163,650  163,650  

সপ্তাহ 2  
ড াজ আসম্বে 
12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
আসন্ন ড াজগুবল 
12/28 - 01/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  
ড াজ আসম্বে 
01/04 - 01/10  

239,025  165,150  404,175  1,247,345  

সপ্তাহ 5  
ড াজ আসম্বে 
01/11 - 01/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
ড াজ আসম্বে  
01/18- 01/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাহ 7  
ড াজ আসম্বে  
01/25 - 01/31  

260,150  239,525  499,675  2,801,055  

সপ্তাহ 8  
ড াজ আসম্বে  
02/01 - 02/07  

321,850  220,720  542,570  3,343,625  

সপ্তাহ 9  
ড াজ আসম্বে  
02/8 - 02/14  

320,000  244,500  564,500  3,908,125  

সপ্তাহ 10  
ড াজ আসম্বে  
2/15 - 2/21  

356,990  265,525  622,515  4,530,640  



 

 

সপ্তাহ 11  
ড াজ আসম্বে  
2/22 - 2/28  

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

সপ্তাহ 12  
ড াজ আসম্বে  
03/01 - 03/07  

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

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

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

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

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

  
ঘে সর্ল দর্উ ইের্ন বোসী ঘেোগে ো দর্যনোরণ র্রম  এবং ঘেে  দরচোদল  এর্টি গণ টির্োিোর্ সোইমে 
অেো মেন্টমমন্ট দর্যনোরণ র্রম  চোর্,  োরো 'আদম দর্ ঘেোগে (Am I Eligible)' ওমেবসোইটি দভদজে 
র্রম   োমরর্। দর্উ ইের্ন বোসীগণ অদ দরক্ত  মথের জর্ে এবং অেো মেন্টমমমন্টর জর্ে িোর্ীে েোিে 
দবভোগ, েোমমনদস,  োক্তোর বো হোস ো োমল অথবো ঘেিোমর্ টির্ো উ লভে আমে ঘসিোমর্ র্ল র্রম  
 োমরর্।     
  
COVID-19 টির্ো ট্র্েোর্োর  েোশমবো ন  COVID-19 টির্ো দব রণ সম্পমর্ন  দর্উ ইের্ন বোসীমির 
হোলর্োগোি  থে প্রিোমর্র জর্ে উ লভে। দর্উ ইের্ন  ঘেে েোিে দবভোগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টোর মমযে সর্ল COVID-19 টির্ো প্রিোমর্র  থে দরম োেন  র্রোর 
জর্ে টির্ো প্রিোমর্র েেোদসদলটি প্রমেোজর্; ঘেমের টির্োিোর্ প্রমচষ্টোর সবমচমে হোলর্োগোিরৃ্  ঘমদট্র্ক্স 
প্রদ েদল  র্রম   েোশমবোম ন  টির্োিোমর্র  থে প্রদ দির্ আ ম ে র্রো হে।    
  
ঘে সর্ল দর্উ ইের্ন বোসী টির্ো দব রণ প্রদিেোে জোদলেোদ  সমেহ র্মরর্  োরো এির্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘেোল-দি র্ম্বমর র্ল র্রম   োমরর্ অথবো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমের েোিে দবভোগমর্ ইমমল র্রম   োমরর্। ঘেে 
 ুমরো ুদর ঘেোগে জর্গণমর্ টির্ো ঘিওেোর জর্ে র্োজ র্মর বমল দর্উ ইের্ন র্োরীমির সুদবযো ঘর্ওেো 
হমচ্ছ র্ো  ো দর্দি  র্রোর জর্ে হেলোইমর্র র্মীরো উ েুক্ত  িন্তর্োরী এমজদিগুদলম  অদভমেোমগর 
দিমর্ র্জর রোিমবর্।     
  

###  
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