
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/29/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 30 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীরা COVID-19 
টিকা পাওয়ার ঘোগে হম্বি  

  
30 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীরা 30 মার্ন , মঙ্গলিার ঘেম্বক টিকা ঘদওয়ার জর্ে 

সময়সূর্ী বর্র্নারণ শুরু করা ঘেম্বত পাম্বর  
  

16 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 6 এবপ্রল ঘেম্বক টিটিকা ঘদওয়ার জর্ে সময়সূর্ী 
বর্র্নারণ শুরু করা ঘেম্বত পাম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেট ঘপ্রবসম্বেন্ট িাইম্বেম্বর্র 1 ঘম-র সময়সীমার প্রায় এক মাস আম্বগ ঘোগেতা 

সািনজর্ীর্ করম্বি  
  
বর্উ ইয়কন  রাজে পবরর্াবলত এিং FEMA সহম্বোবগতাপ্রাপ্ত গণ টিকাকরণ সাইম্বট 2 বমবলয়ম্বর্রও 

ঘিবে ঘোজ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে   
  

রাজেিোপী সকল টিকাকরণ সাইট জমু্ব়ে 9 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে ঘমাট ঘোজ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

গত 24  ণ্টায় বর্উ ইয়কন  রাজে জমু্ব়ে 171,419 ঘোজ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে   
  

গত সাত বদম্বর্ 1.3 বমবলয়ম্বর্রও ঘিবে ঘোজ ঘদওয়া হম্বয়ম্বে  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 30% অন্তত একটি ঘোজ ঘপম্বয়ম্বে   
  
ঘেম্বটর টিকা কমনসূবর্ সম্পম্বকন  আপম্বেট তেে প্রদার্ করম্বত টিকা েোেম্বিােন  প্রবতবদর্ আপম্বেট 

করা হম্বি; ny.gov/vaccinetracker এ োর্   
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  COVID-19 টিকার য াগযতা সম্প্রসারমের কথা 
য াষো কমরমের্। 30 মার্ন  মঙ্গলবার সকাল 8টায় যথমক সকল নর্উ ইয়কন বাসী  ামের বয়স 30 
বের বা তার যবশী বয়সী তারা এই টিকা পাওয়ার য াগয হমব। 6 এনিল যথমক সাবনজর্ীর্ 
য াগযতা কা নকর হমব এবং 16 বের বা তার যবশী বয়সী সকল নর্উ ইয়কন বাসী এই টিকা 
পাওয়ার য াগয হমব।  



 

 

  
উপরন্তু, গভর্নর য াষো কমরমের্ য  নর্উ ইয়কন  যেট পনরর্ানলত এবং নিমা-সমনথনত গে 
টিকাকরে সাইমট যমাট 2 নমনলয়মর্র যবনশ COVID-19 টিকা িোর্ করা হময়মে। রাজযবযাপী, সকল 
টিকাকরে সাইট জমু়ে যমাট 9 নমনলয়মর্র যবনশ য াজ যেওয়া হময়মে। গত 24  ণ্টায় নর্উ ইয়মকন র 
নবশাল নবতরে যর্টওয়াকন  জমু়ে 171,419টি য াজ যেওয়া হময়মে এবং গত সাত নেমর্ 1.3 
নমনলয়মর্রও যবনশ য াজ িোর্ করা হময়মে। সপ্তাহ 16 এর বরাদ্দকরমের নবতরে এই সপ্তামহর 
মাঝামানঝ শুরু হমব।  
  
"আজ আমরা COVIDযক হারামর্ার ল়োইময় এক নবশাল পেমেপ গ্রহে করনে। 30 মার্ন  যথমক 30 
বের বা তার যবশী বয়সী সকল নর্উ ইয়কন বাসী টিকার য াগয হমব এবং 16 বের বা তার যবশী 
বয়সী সকল নর্উ ইয়কন বাসী 6 এনিল যথমক টিকার য াগয হমব, যহায়াইট হাউমজর নর্র্নানরত 1 যম 
এর সময়সীমার আমগই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "য মহতু আমরা য াগযতা বৃনি অ্বযাহত যরমে 
 ানি, নর্উ ইয়কন  িনতটি সম্প্রোময়র জর্য এই টিকা িোর্ িমর্ষ্টা নিগুে কমর যেমব  ামত 
র্যায়নবর্ার নর্নিত করা  ায়, নবমশষ কমর অ্মেতাঙ্গ সম্প্রোময়র জর্য,  ারা িায়ই নপনেময় থামক। 
আমরা সু়েমঙ্গর যশমষ আমলা যেেমত পানি, নকন্তু  তেে র্া আমরা যসোমর্ যপ ৌঁোমত পারনে 
ততেে িমতযক নর্উ ইয়কন বাসীর মাস্ক পরা, সামানজক েরূত্ব পালর্ এবং সকল নর্রাপত্তা নর্মেন নশকা 
অ্র্ুসরে করা আমগর যর্ময় যবনশ গুরুত্বপূেন।"  
  
নর্উ ইয়মকন র নবশাল নবতরে যর্টওয়াকন  ও য াগয বযনিমের বৃহৎ জর্সংেযা যি ামরল সরকার যথমক 
আসা টিকার সরবরামহর যর্ময় এেমর্া বহু গুে যবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমে, নর্উ 
ইয়কন বাসীমের ধর্ ন র্রমত উৎসানহত করা হমি এবং যকামর্া অ্যাপময়ন্টমমন্ট ো়ো টিকাোর্ সাইমট 
উপনিত র্া হওয়ার পরামশন যেওয়া হমি।         
  
যকামনবনন টি এবং অ্ন্তনর্ননহত অ্বিা ুি বযনিমের জর্য 'আনম নক য াগয' নিনর্ং টুলটি আপম ট করা 
হময়মে এবং তার সামথ পরবতী সপ্তাহগুনলমত যরানলং নভনত্তমত র্তুর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট িকাশ করা হমব। 
নর্উ ইয়কন বাসীরা নর্ম্ননলনেতগুনল বযবহার করমত পামরর্ তামের য াগযতা যেোমর্ার জর্য:  

·   ািামরর নর্ঠি, অ্থবা  
·  নর্নকৎসা তথয  া যকামমারনবন টির িমােীকরে কমর, অ্থবা  
·  স্বােনরত িতযয়করে   

  
নর্মর্র টিকাোর্ কমনসূনর্র সংেযাগুনল যেমটর টিকাোর্ কমনসূনর্র জর্য নর্উ ইয়মকন  বণ্টর্ এবং 
নবতরে করা য ামজর সংেযা এবং যি ামরল সরকামরর েী নমময়ােী পনরর্ নার যিনসনলটির কমনসূনর্র 
(Long Term Care Facility program) জর্য সংরনেত য াজ অ্ন্তভুন ি কমর র্া। আজ সকাল 
11টা প নন্ত নর্উ ইয়কন  যেমট নরমপাটন  করা সংেযাগুনলর উপর নভনত্ত কমর তথযগুনলর নবশে নববরে 
নর্ম্নরূপ:         
  
রাজেিোপী তাবলকা  
িোর্ করা যমাট য াজগুনল - 9,056,970  

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


 

 

গত 24  ণ্টায় যমাট 171,419 য াজ িোর্ করা হময়মে  
গত 7 নেমর্ িোর্ করা যমাট য াজ - 1,319,740  
নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা পনরমাে  ারা অ্ন্তত একটি টিকার য াজ যপময়মের্ - 29.6%  
নর্উ ইয়কন বাসীমের শতকরা পনরমাে  ারা সমূ্পেন টিকার য াজ যপময়মের্ - 16.8%  
  
  অন্তত একটি টিকার ঘোজ ঘর্ওয়া িেবি  সম্পণূন টিকার বসবরজ সহ মার্ুষ  

অঞ্চল  
ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

ক্রমসবঞ্চত  
ঘমাট  

গত  
24  ণ্টায় িৃবি  

Capital Region  357,394  3,877  200,958  8,021  
Central New York  311,758  4,284  194,857  6,867  
Finger Lakes  368,859  3,160  203,175  6,570  
Long Island  701,770  14,940  383,896  8,407  
Mid-Hudson  591,167  8,028  297,557  6,725  
Mohawk Valley  157,251  2,026  95,271  3,855  
New York City  2,650,332  30,475  1,550,456  46,616  
North Country  166,341  1,612  110,527  2,739  
Southern Tier  200,871  2,372  109,912  2,980  
Western New York  392,535  4,186  212,587  4,606  
যেটজমু়ে/সমগ্র যেমট  5,898,278  74,960  3,359,196  97,386  
  
  

  
        
  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রদার্কারীম্বদর সম্পণূনভাম্বি 
1ম ঘোজ সরিরাহ করা 

হম্বয়ম্বে  

বর্উ ইয়ম্বকন র 
প্রদার্কারীম্বদর সম্পণূনভাম্বি 

2য় ঘোজগুবল সরিরাহ 
করা হম্বয়ম্বে 

ঘমাট  ক্রমসবঞ্চত  

সপ্তাহ 1  
ঘোজ আসম্বে 
12/14 - 12/20  

163,650  0  163,650  163,650  

সপ্তাহ 2  
ঘোজ আসম্বে 
12/21 - 12/27  

452,125  0  452,125  615,775  

সপ্তাহ 3  
আসন্ন ঘোজগুবল 
12/28 - 01/03  

227,395  0  227,395  843,170  

সপ্তাহ 4  239,025  165,150  404,175  1,247,345  



 

 

ঘোজ আসম্বে 
01/04 - 01/10  

সপ্তাহ 5  
ঘোজ আসম্বে 
01/11 - 01/17  

221,315  119,925  
  
341,240  

  
1,588,585  

সপ্তাহ 6  
ঘোজ আসম্বে  
01/18- 01/24  

250,400  462,395  
  
712,795  

  
2,301,380  

সপ্তাহ 7  
ঘোজ আসম্বে  
01/25 - 01/31  

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

সপ্তাহ 8  
ঘোজ আসম্বে  
02/01 - 02/07  

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

সপ্তাহ 9  
ঘোজ আসম্বে  
02/8 - 02/14  

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

সপ্তাহ 10  
ঘোজ আসম্বে  
2/15 - 2/21  

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

সপ্তাহ 11  
ঘোজ আসম্বে  
2/22 - 2/28  

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

সপ্তাহ 12  
ঘোজ আসম্বে  
03/01 - 03/07  

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

সপ্তাহ 13 এর 
ঘোজ আসম্বে 
03/08 - 03/14  

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

সপ্তাহ 14 এর 
ঘোজ আসম্বে 
03/15 - 03/21  

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

সপ্তাহ 15 এর 
ঘোজ আসম্বে 
03/22 - 03/28  

828,000  737,080  1,565,080  10,536,050  

  



 

 

য  সকল নর্উ ইয়কন বাসী য াগযতা নর্র্নারে করমত এবং যেট পনরর্ানলত একটি গে টিকাোর্ সাইমট 
অ্যাপময়ন্টমমন্ট নর্র্নারে করমত র্ার্, তারা 'আনম নক য াগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইটি নভনজট 
করমত পামরর্। নর্উ ইয়কন বাসীগে অ্নতনরি তমথযর জর্য এবং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য িার্ীয় স্বািয 
নবভাগ, িামমননস,  ািার বা হাসপাতামল অ্থবা য োমর্ টিকা উপলভয আমে যসোমর্ কল করমত 
পামরর্।      
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা নবতরে সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমের 
হালর্াগাে তথয িোমর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়কন  যেট স্বািয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমর্য সকল COVID-19 টিকা িোমর্র তথয নরমপাটন  করার 
জর্য টিকা িোমর্র িযানসনলটি িময়াজর্; যেমটর টিকাোর্ িমর্ষ্টার সবমর্ময় হালর্াগােকৃত যমনট্র্ক্স 
িনতিনলত করমত  যাশমবাম ন  টিকাোমর্র তথয িনতনের্ আপম ট করা হয়।    
  
য  সকল নর্উ ইয়কন বাসী টিকা নবতরে িনিয়ায় জানলয়ানত সমেহ কমরর্ তারা এের্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) যটাল-নি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ যেমটর স্বািয নবভাগমক ইমমল করমত পামরর্। যেট 
পুমরাপুনর য াগয জর্গেমক টিকা যেওয়ার জর্য কাজ কমর বমল নর্উ ইয়কন কারীমের সুনবর্া যর্ওয়া 
হমি র্া তা নর্নিত করার জর্য হটলাইমর্র কমীরা উপ ুি তেন্তকারী এমজনিগুনলমত অ্নভম ামগর 
নেমক র্জর রােমবর্।  
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