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গভর্নর কুওম্বমা 'গগট আ েট টু গমক ইওর বিউচার' টিকার প্রম্ব াদর্া গ াষ া কম্বরম্বের্ যাম্বে 12- 
17 িের িয়সীরা যারা টিকা বর্ম্বে োরা সম্প ূন SUNY িা CUNY িৃবি গেোর সুম্বযাগ পায়  

  
12- গেম্বক 17 িের িয়সী যারা টিকা বর্ম্বে োরা 27 গম গেম্বক শুরু কম্বর SUNY িা CUNY-গে 

সম্প ূন িৃবির ের্ে বর্ম্বেম্বদর র্াম প্রম্বিে করাম্বে পারম্বি এম্বলাম্বমম্বলাকৃে ড্রবয়িং এর ের্ে  
  

পাাঁচ সপ্তাম্বের ের্ে প্রবে সপ্তাম্বে 10 ের্ কম্বর বিেয়ী; টিউের্, রুম এিিং গিার্ন  সে সম্প ূন িৃবি  
  

ড্রবয়িং শুরু েম্বল বিজ্ঞবপ্ত গপম্বে এখাম্বর্ সাইর্ আপ করুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 12 থেমে 17 বছর বয়সীমের COVID-19 এর টিো থর্ওয়ার 
জর্য উৎসাহিত েরমত জর্য 'থগট আ শট টু থমে ইওর হিউচার' প্রম াের্া থ াষ া েমরমছর্। 
অ্ংশগ্রি োরীরা এেটি এম ামমম ােৃত পুরষ্কামরর ড্রাওহয়ং এ প্রমবশ েরমত পামরর্ এবং সম্ভাবযভামব 
27 থম থেমে এেটি SUNY বা CUNY েম মজ এেটি সমূ্প ন বৃহি থপমত পামরর্। হবজয়ীরা টিউশর্ 
এবং রুম এবং থবার্ন  সি থে থোর্ও পাবহ ে েম জ বা হবশ্বহবেযা ময় সমূ্প ন বৃহি পামবর্। হর্উ 
ইয়েন  থেট এম ামমম ােৃত ড্রহয়ং পহরচা র্া েরমব এবং থমাট 50 জর্ হবজয়ীর জর্য পাাঁচ সপ্তাি 
ধমর প্রহত সপ্তামি 10 জর্ েমর হবজয়ী হর্বনাচর্ েরমব। থির্ামর  COVID-19 ত্রা  এবং আউটহরচ 
তিহব  এই টিোের  প্রম াের্া থপ্রাগ্রামমর বযয় বির্ েরমত বযবিার েরা িমব।  
  
"রাজয জমু়ে টিোেরম র িার ধীর িমত শুরু েমরমছ এবং আমামের সব থচময় থবহশ প্রময়াজর্ 
তরু  হর্উ ইয়েন বাসীমের হর্ময় োরা ইহতবাচে থেমসর এেটি ব়ে শতাংশ ততহর েমর এবং োমের 
রামজযর টিোেরম র শতাংশ সবনহর্ম্ন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই জর্সংখ্যার োমছ আরও 
ভাম াভামব থপ াঁছামর্ার জর্য এবং COVID-থে হচরতমর িারামর্ার জর্য আমামের প্রমচষ্টায় সৃজর্শী  
িমত িমব। আমরা 12 থেমে 17 বছর বয়সীমের এেটি সম্ভাবয জীবর্ পহরবতন র্োরী সুমোগ হেহি 
- হর্উ ইয়মেন র থে থোর্ পাবহ ে েম জ বা হবশ্বহবেযা ময় এেটি পূ ন বহৃি, েক্ষ এবং থবাহর্ন মের 
বযবস্থা - টিো থর্ওয়ার হবহর্মময়। এবং েত আমগ আপহর্ টিো থর্মবর্, তত থবহশ আপর্ার 
থজতার সম্ভাবর্া - এটি হবর্ামূম য, থোর্ও অ্যাপময়ন্টমমমন্টর প্রময়াজর্ থর্ই এবং আপর্ার এেটি 
সমূ্প ন বৃহি থজতার সুমোগও রময়মছ, তাই আপহর্ েহে ইহতমমধয তা র্া েমর োমের্ তািম  োর্ 
টিো হর্র্।"  
  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

হবজয়ীরা চার বছর পেনন্ত পূ ন-সমময়র স্নাতমের অ্ধযয়র্ েরমত পারমবর্ বা অ্র্ুমমাহেত পাাঁচ 
বছমরর স্নাতে হর্গ্রী থপ্রাগ্রামম পাাঁচ বছর পেনন্ত অ্ধযয়র্ েরমত পারমবর্ োর মমধয হর্ম্নহ হখ্ত 
উপাোর্গুহ  অ্ন্তভুন ক্ত:  
  

• টিউের্: থেট বা হসটি ইউহর্ভাহসনটি অ্ি হর্উ ইয়মেন র ইর্-থেট টিউশমর্ টিউশমর্র সমার্ 
পহরমা  অ্েন।  

• টিউের্-র্য় এমর্ খরচ: োো এবং খ্াওয়া এবং বইময়র জর্য ভাতা, আর্ষুাহেে 
হজহর্সপত্র এবং SUNY েম জগুহ মত োতায়ামতর গ়েপরতা অ্বহধ খ্রচমে অ্ন্তভুন ক্ত েমর।  

• িাবি: েযাম্পামসর বাইমর োো এেজর্ হশক্ষােীর থেমে েযাম্পামস োো এেজর্ হশক্ষােীমে 
আমরা থবহশ পহরমাম   র এবং খ্াওয়ার ভাতা থেওয়া িমব। হশক্ষােীর জর্য েযাম্পামস 
োোর বযবস্থা উপ ব্ধ র্া িম  তারা েযাম্পামস োো এেজর্ হশক্ষােীর সমপহরমা  ভাতা 
পামব।  

  
হর্উ ইয়েন  থেট হর্পাটন মমন্ট অ্ি থি ে (New York State Department of Health) অ্যান্ড হর্উ 
ইয়েন  থেট িায়ার এরু্মেশর্ সাহভন মসস েমপনামরশর্ (New York State Higher Education 
Services Corporation) হবজয়ীমের টিোেরম র হস্থহত োচাই েরমব।  
 
SUNY চোম্বেলর বেম মালাট্রাস িম্বলম্বের্। "COVID-19 আমামের হশক্ষােীমের বারবার চযাম ঞ্জ 
েমরমছ, এবং তারা আমামের েযাম্পাসগুহ  থখ্া া এবং হর্রাপে রাখ্ার জর্য গত এে বছর ধমর 
আমরা তামের োমছ ো থচময়হছ াম তারা তা েমরমছ। টিোের  এেটি আমরা স্বাভাহবে 
এোমর্হমে এবং েযাম্পাস অ্হভজ্ঞতার চাহবোঠি িওয়ার সামে, এই বৃহির প্রম াের্া আমামের পুমরা 
েযাম্পাস সম্প্রোয়মে এই শরমতর থসহমোমর এেটি হর্রাপে এবং পূ ন েম মজর অ্হভজ্ঞতা আমছ তা 
হর্হিত েরমত সািােয েরমত পামর।"  
 
CUNY চোম্বেলর গিবলক্স বভ. মোটস রর্বরম্বগে িম্বলম্বের্, "েত থবহশ সম্ভব হর্উ ইয়েন বাসীমের 
টিো থেওয়ার জর্য আমরা েোসাধয থচষ্টা েহর তা অ্তযন্ত গুরুত্বপূ ন োমত আমরা থশষ পেনন্ত এই 
ভয়াবি জর্স্বাস্থয সংেট োটিময় উঠমত পাহর। আমরা গভর্নর কুওমমামে ধর্যবাে জার্াই এবং 
স্বাস্থযের এবং হর্রাপে শরৎো ীর্ 2021 থসহমোমরর অ্মপক্ষায় আহছ ো এেটি টিোপ্রাপ্ত ছাত্ররা 
হর্হিত েরমত সিায়তা েরমব।"  
 
বর্উইয়কন  গেট োয়ার এরু্ম্বকের্ করম্বপাম্বরেম্বর্র (New York State Higher Education Services 
Corporation) গপ্রবসম্বর্ন্ট র্ঃ গুইলারম্বমা বলর্াম্বরস িম্বলর্, "িায়ার থসেন্ডাহর এরু্মেশর্ সাহভন মসস 
েমপনামরশর্ (Higher Education Services Corporation, HESC) গভর্নর কুওমমার NYS 
টিোেরম র ইর্মসর্টিমভর অ্ংশ িমত থপমর গহবনত োমত হর্উ ইয়মেন র তরু মের টিো হর্মত 
উৎসাহিত েরা োয় এবং হর্উ ইয়েন  থেমট ইহতবাচে COVID থেমসর সামহগ্রে সংখ্যা হ্রাস েরমত 
সিায়তা েরা োয়। েহেও আমরা হর্উ ইয়েন বাসীমের সংখ্যা উমেখ্মোগযভামব বৃহি থপমত থেমখ্হছ 
োরা সমূ্প নভামব টিো হর্ময়মছর্, এটি গুরুত্বপূ ন থে আমরা েত দ্রুত সম্ভব েত থবহশ সম্ভব 
মার্ুষমে টিো থেওয়া অ্বযািত রাহখ্, ছহ়েময় প়ো থরামধ সিায়তা েরার জর্য। থে থোর্ CUNY 



 

 

বা SUNY, েইু বা চার বছমরর েম মজ হবর্ামূম য, পূ ন-োত্রার সুমোগ পাওয়ার সামে, আমামের 
তরু মের হর্মজমের এবং সমস্ত হর্উ ইয়েন বাসীমের সুরহক্ষত রাখ্ার জর্য টিো থেওয়া হর্হিত েরার 
উমেমশয এখ্র্োর থচময় ভা  সময় আর িয় র্া।"  
 
12 থম, গভর্নর কুওমমা হর্উ ইয়েন  থেট হিহর্ো  অ্যার্ভাইজহর টাস্ক থিামসনর (New York State 
Clinical Advisory Task Force) সপুাহরশ গ্রি  েমরর্ 12 থেমে 15 বছর বয়সীমের জর্য 
িাইজার COVID-19 টিোর বহধনত বযবিামরর অ্র্ুমমাের্ অ্হব মে বাস্তবায়র্ েরার জর্য। টিো 
থর্ওয়া 12 থেমে 17 বছর বয়সীরা ভযােহসর্ গ্রিম র সময় হর্হবনমশমষ প্রম াের্ার জর্য থোগয।  
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