
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/26/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 3 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক সম্পরূ্নভাম্বি COVID-
19 এর টিকা ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন িাসীম্বের 15% এর ঘিবে এখর্ COVID-19 জর্ে টিকা ঘেম্বয়ম্বের্  

  
গত 24  ন্টায় বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্ব়ে 239,288 ঘ াজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে - এক র্তুর্ সিনাবিক 

েবরমাণ  
  

গত সাত বেম্বর্ 1 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে ঘ াজ ঘেওয়া হম্বয়ম্বে  
  
ঘেম্বের টিকা কমনসূবি সম্পম্বকন  আেম্ব ে প্রোর্ করম্বত টিকার  োেম্বিা ন  প্রবতবের্ হালর্াগাে 

করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ যার্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 3 মমমিওমর্রও ঘেমি মর্উ ইয়কন োসী, ো 
জর্সংখ্যার 15 িতাংমিরও ঘেমি এখ্র্ COVID-19 এর জর্য টিকা ঘেময়মের্। গত 24  ণ্টায় 
মর্উ ইয়মকন র মেিাি মেতরণ ঘর্টওয়াকন  জমুে 239,288টি ঘ াজ ঘেওয়া হময়মে - ো এক ঘরক ন  
সেনামিক েমরমাণ - এেং গত সাত মেমর্ 1 মমমিয়মর্রও ঘেমি ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে। 
ঘে ামরি সরকার ঘেমক সপ্তাহ 15 এর েরাদ্দ টিকাগুমি প্রোর্কারীমের কামে ঘে ৌঁমে ঘেওয়ার 
প্রমিয়া চিমে।   
  
"আমরা ঘোগযতা প্রসামরত করমে এেং আমরা গণ এেং েে-আে টিকাকরণ সাইট স্থাের্ করমে 
মর্উ ইয়মকন র COVID ইমতোচকতার হারমক েরামজত করার জর্য,  মের কাৌঁটার সামে প্রমতমোমগতা 
করার সামে সামে। আমরা 24/7 োহুমত িট প্রমেি করামর্ার জর্য কাজ করমে এেং প্রমতমের্ 
আমরা ঘেমি কমর মর্উ ইয়কন োসীমের টিকা ঘেওয়া হমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা 
ঘে ামরি সরকামরর কাে ঘেমক একটি আমরা েে সরেরাহ আিা করমে, এেং মর্উ ইয়মকন র 
মেিাি ঘর্টওয়াকন  এটি মেতরণ করমত প্রস্তুত। ইমতমমিয, আমামের োমসন্দামের মর্রােে আচরণ 
অ্র্ুিীিঙ্করা এেং তামের সতীেন মর্উ ইয়কন োসীমের প্রমত েত্নিীি োকা অ্েযাহত রাখ্মত হমে েখ্র্ 
তারা এমর্ মসদ্ধান্ত ঘর্মের্ ো জর্স্বামস্থযর উের প্রভাে ঘেিমত োমর।"  
  
মর্উ ইয়মকন র মেিাি মেতরণ ঘর্টওয়াকন  ও ঘোগয েযমিমের েৃহৎ জর্সংখ্যা ঘে ামরি সরকার 
ঘেমক আসা টিকার সরেরামহর ঘচময় এখ্মর্া েহু গুণ ঘেমি। সীমমত সরেরামহর কারমণ, মর্উ 



 

 

ইয়কন োসীমের ধিেন িরমত উৎসামহত করা হমে এেং ঘকামর্া অ্যােময়ন্টমমন্ট োো টিকাোর্ সাইমট 
উেমস্থত র্া হওয়ার েরামিন ঘেওয়া হমে।        
  
ঘকামমেনম টি এেং অ্ন্তমর্নমহত অ্েস্থােুি েযমিমের জর্য 'আমম মক ঘোগয' মিমর্ং টুিটি আেম ট 
করা হময়মে এেং তার সামে েরেতী সপ্তাহগুমিমত ঘরামিং মভমিমত র্তুর্ অ্যােময়ন্টমমন্ট প্রকাি করা 
হমে। মর্উ ইয়কন োসীরা মর্ম্নমিমখ্তগুমি েযেহার করমত োমরর্ তামের ঘোগযতা ঘেখ্ামর্ার জর্য:  

• মচমকৎসমকর মচঠি, অ্েো  
• মচমকৎসা সংিান্ত তেয ো কমমামেনম টির প্রমাণ ঘেয়, অ্েো  
• স্বাক্ষমরত প্রতযয়করণ   

  
মর্মচর টিকাোর্ কমনসূমচর সংখ্যাগুমি ঘেমটর টিকাোর্ কমনসূমচর জর্য মর্উ ইয়মকন  েণ্টর্ এেং 
মেতরণ করা ঘ ামজর সংখ্যা এেং ঘে ামরি সরকামরর েী নমময়ােী েমরচেনার ঘেমসমিটির কমনসূমচর 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরমক্ষত ঘ াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাি 
11টা েেনন্ত মর্উ ইয়কন  ঘেমট মরমোটন  করা সংখ্যাগুমির উের মভমি কমর তেযগুমির মেিে মেেরণ 
মর্ম্নরূে:       
  
রাজেিোেী বিেে তথ্ে  
প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজগুমি - 8,471,160  
গত 24  ণ্টায় ঘমাট 239,288 ঘ াজ প্রোর্ করা হময়মে  
গত 7 মেমর্ প্রোর্ করা ঘমাট ঘ াজ - 1,165,392  
মর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা েমরমাণ োরা অ্ন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘেময়মের্ - 28.2%  
মর্উ ইয়কন োসীমের িতকরা েমরমাণ োরা সমূ্পণন টিকার মসমরজ ঘেময়মের্ - 15.2%  
  
  অন্তত একটি টিকার ঘ াজ ঘর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাে  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাে  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  343,683  6,388  178,250  6,928  
Central New York  298,443  4,221  174,472  6,889  
Finger Lakes  356,238  8,089  181,247  7,797  
Long Island  655,381  11,830  356,416  7,948  
Mid-Hudson  561,624  15,511  269,942  11,358  
Mohawk Valley  151,164  2,975  83,605  2,798  
New York City  2,531,251  67,718  1,397,767  57,207  
North Country  161,389  2,343  100,091  4,104  
Southern Tier  193,097  4,723  99,673  2,846  
Western New York  375,333  7,730  193,337  6,398  
ঘেটজমুে/সমগ্র ঘেমট  5,627,603  131,528  3,034,800  114,273  

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


 

 

  

  
       
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রোর্কারীম্বের সম্পণূনভাম্বি 
1ম ঘ াজ সরিরাহ করা 

হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র প্রোর্কারীম্বের 
সম্পণূনভাম্বি 2য় ঘ াজগুবল 
সরিরাহ করা হম্বয়ম্বে 

ঘমাে  ক্রমসবঞ্চত  

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

163,650  0  163,650  163,650  

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

452,125  0  452,125  615,775  

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

227,395  0  227,395  843,170  

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

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

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

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

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

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

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

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

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

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

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

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

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

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

সপ্তাহ 11  
ঘ াজ আসম্বে  

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



 

 

2/22 - 2/28  
সপ্তাহ 12  

ঘ াজ আসম্বে  
03/01 - 03/07  

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

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

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

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

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

  
ঘে সকি মর্উ ইয়কন োসী ঘোগযতা মর্িনারণ করমত এেং ঘেট েমরচামিত একটি গণ টিকাোর্ 
সাইমট অ্যােময়ন্টমমন্ট মর্িনারণ করমত চার্, তারা 'আমম মক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়েসাইটি 
মভমজট করমত োমরর্। মর্উ ইয়কন োসীগণ অ্মতমরি তমেযর জর্য এেং অ্যােময়ন্টমমমন্টর জর্য 
স্থার্ীয় স্বাস্থয মেভাগ, োমমনমস,  ািার ো হাসোতামি অ্েো ঘেখ্ামর্ টিকা উেিভয আমে ঘসখ্ামর্ 
কি করমত োমরর্।     
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যািমো ন  COVID-19 টিকা মেতরণ সম্পমকন  মর্উ ইয়কন োসীমের 
হাির্াগাে তেয প্রোমর্র জর্য উেিভয। মর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয মেভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমিয সকি COVID-19 টিকা প্রোমর্র তেয মরমোটন  করার 
জর্য টিকা প্রোমর্র েযামসমিটি প্রময়াজর্; ঘেমটর টিকাোর্ প্রমচষ্টার সেমচময় হাির্াগােকৃত ঘমমট্র্ক্স 
প্রমতেমিত করমত  যািমোম ন  টিকাোমর্র তেয প্রমতমের্ আেম ট করা হয়।    
  
ঘে সকি মর্উ ইয়কন োসী টিকা মেতরণ প্রমিয়ায় জামিয়ামত সমন্দহ কমরর্ তারা এখ্র্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাি-মি র্ম্বমর কি করমত োমরর্ অ্েো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয মেভাগমক ইমমি করমত োমরর্। ঘেট 
েুমরােুমর ঘোগয জর্গণমক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ কমর েমি মর্উ ইয়কন কারীমের সুমেিা ঘর্ওয়া 
হমে র্া তা মর্মিত করার জর্য হটিাইমর্র কমীরা উেেুি তেন্তকারী এমজমিগুমিমত অ্মভমোমগর 
মেমক র্জর রাখ্মের্।     
  

###  
  

 
আমরা সংোে ঘেমত ঘেখ্ুর্ www.governor.ny.gov 
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