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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা এিং বর্উ ইয়কন স্টেট স্টেল্থ কবমের্ার ডঃ োওয়াডন জুকাম্বরর বিিৃবি
জর্সর্ অোন্ড জর্সর্ অোন্ড জর্সর্ টিকাকরণ আিার শুরু করা সম্পম্বকন
গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমার বিিৃবি:
"ফেডারেল সেকাে এবং আমারেে নিজস্ব স্বাধীি োরজেে টাস্ক ফোরসেে নবশ্বখ্োত জিস্বাস্থ্ে
নবরেষজ্ঞো তথ্ে পর্োরলাচিা করেরেি এবং পুিোয় নিনিত করেরেি ফর্ জিসি অ্োন্ড জিসি
(Johnson & Johnson) ভ্োকনসরিে বেবহাে পুিোয় শুরু কো ফর্রত পারে। নিউ ইয়কে োজে
অ্নবলরে আমারেে সমস্ত োজে পনেচানলত সাইরট এই টিকা প্রোি কো পুিোয় শুরু কেরব। টিকা
হল ফসই অ্স্ত্র র্া COVID এে নবরুরে র্ুে নজতরব এবং সবাইরক স্বাভ্ানবক অ্বস্থ্া পুিোয় শুরু
কেরত ফেরব, এবং আমারেে কারে নতিটি প্রমানিত টিকা েরয়রে। আনম প্ররতেক নিউ ইয়কে বাসীরেে
অ্িুরোধ কেনে প্রথ্রম তারেে কারে র্া উপলব্ধ হরব তাই ফর্ি তাো গ্রহি করেি। র্ত তাডাতানড
আমো সবাই টিকা ফিরবা, তত তাডাতানড আমো এই েীর্ে COVID েুুঃস্বপ্নরক নচেতরে আমারেে
নপেরি ফেরল নেরত পােরবা।"
বর্উ ইয়কন স্টেম্বটর স্বাস্থ্ে বিষয়ক কবমের্ার ডা. োওয়াডন জুকার িম্বলর্:
"গতকাল সন্ধ্োয়, একটি পুঙ্খািুপুঙ্খ নিোপত্তাে পর্োরলাচিাে পরে, ফসন্টাসে েে নডনজজ কররাল
অ্োন্ড নপ্ররভ্িেি (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) এবং েু ড অ্োন্ড
ড্রাগ অ্োডনমনিরেেি (Food And Drug Administration, FDA) COVID-19 এে জিসি জিসি
টিকাে উপে সুপানেেকৃ ত নবেনত তু রল ফিয় এবং বরল ফর্ মানকে ি র্ুক্তোষ্ট্র প্রাপ্তবয়স্করেে জিে র্াো
18 বেে বা তাে ফবনে বয়সী, তারেে জিে এই টিকাে বেবহাে পুিোয় শুরু কেরত পারে। নিউ
ইয়কে ফেরটে নিনিকাল অ্োডভ্াইজনে টাস্ক ফোসে (New York State's Clinical Advisory Task
Force) এবং গভ্িেে কুওরমাে সারথ্ আরলাচিাে পরে, আনম সুপানেে কেনে ফর্ নিউ ইয়কে ফেট
ফেডারেল সুপানেেগুনল গ্রহি করে এবং জিসি অ্োন্ড জিসি টিকাে প্রোি অ্নবলরে কার্েকে করে।
তথ্ে ফেনখ্রয়রে ফর্ টিকাে পনেনচত সুনবধাগুনল সম্ভাবে এবং অ্তেন্ত নবেল ঝুুঁ নকগুনলে ফচরয় অ্রিক
ফবনে, নকন্তু আমো COVID-19 টিকা সম্পরকে কারো প্রশ্ন থ্াকরল তারেে স্বাস্থ্েরসবা প্রোিকােীে
সারথ্ কথ্া বলাে জিে অ্িুরোধ কেনে। আমো জিসি অ্োন্ড জিসি টিকা এবং বাজারেে সমস্ত
টিকা সম্পরকে প্রোিকােী এবং সাধােি জিগরিে কারে ফেডারেল সেকারেে নিয়নমত আপরডট এবং
নিরেে নেকা অ্বগত কো অ্বোহত োখ্রবা।

আমো সমস্ত নিউ ইয়কে বাসীরক র্ত দ্রুত সম্ভব তারেে কারে ফর্ টিকা উপলব্ধ তা নিরত উৎসানহত
কেনে, র্ারত আমো অ্বরেরষ এই ভ্াইোসরক পোনজত কেরত পানে এবং আমারেে সম্প্রোয়গুনল
এবং অ্থ্েিীনতরক পুরোপুনে পুিোয় ফখ্ালাে উরেরেে আমারেে পরথ্ অ্বোহত থ্াকরত পানে।"
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