
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/27/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্ম্ব াগকারীম্বের মম্বর্ কবরম্ব  বেম্ব  র্তুর্ বর্ম্বেন বেকা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ 
ই ম্বকন র সম্বিতর্ অসুস্থতার েুটির আইর্ COVID-19 টিকাকরণ ঘেম্বক আম্বরাগেলাম্বভর সম  

কভার কম্বর  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট শ্রম নিভাগ (New York 
State Department of Labor) সমস্ত নর্ময়াগকর্ন ামক নর্মদন নিকা জানর করমে ঘে COVID-19 
টিকাকরণ ঘেমক আমরাগযলামভর ঘকার্ও প্রময়াজর্ীয় সময়কাল রামজযর সমির্র্ অ্সুস্থর্ার আইমর্র 
(Paid Sick Leave Law) আওর্ায় রময়মে। কাইজার ফ্যানমনল ফ্াউমেির্ (Kaiser Family 
Foundation) কর্তন ক পনরচানলর্ সাম্প্রনর্ক এক জনরমপ ঘদখা ঘগমে, টিকা র্া ঘর্ওয়া 
আমমনরকার্মদর মমযয 48 ির্াাংি িলমের্ ঘে র্ারা উনিগ্ন ঘে র্ামদর "েনদ টিকার পার্শ্নপ্রনর্নিয়া 
র্ামদর এক নদর্ িার্ার ঘিনি সময় অ্সুস্থ কমর র্াহমল র্ারা কামজ উপনস্থর্ হমর্ পারমির্ র্া।" 
এই গ্রুমপ টিকা র্া ঘর্ওয়া নহস্প্যানর্ক প্রাপ্তিয়স্কমদর প্রায় দইু-র্ত র্ীয়াাংি িা 64 ির্াাংি এিাং কত ষ্ণাঙ্গ 
প্রাপ্তিয়স্কমদর অ্মযনমকরও ঘিনি িা ৫৫ ির্াাংি অ্ন্তভুন ক্ত রময়মে।  
  
"টিকা হল নচরর্মর COVID-ঘক পরানজর্ করার চানিকাঠি এিাং আমরা িাহুমর্ িট প্রমিি 
করামর্ার পমে সমস্ত িাযা অ্পসারমণর জর্য ো নকেু করমর্ পানর র্া করনে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "টিকার পার্শ্নপ্রনর্নিয়া অ্র্যন্ত সীনমর্ হওয়া সমেও, নকেু গমিষণায় ঘদখায় ঘগমে ঘে পমরর 
নদর্ কামজ উপনস্থর্ র্া হমর্ পারার ভময় নকেু মার্ষু র্ামদর িট ঘর্ওয়া এন়িময় চলমের্। আনম 
স্ফটিমকর মর্ স্বচ্ছভামি িলমর্ চাই - ঘকার্ও নর্উ ইয়কন িাসী টিকা ঘর্ওয়ার জর্য একনদমর্র ঘির্র্ 
হারামির্ র্া। শ্রম নিভাগ সমস্ত নর্ময়াগকর্ন ামক নর্মদনির্া জানর করমি র্ামদর মমর্ কনরময় নদমর্ ঘে 
কারও পার্শ্ন প্রনর্নিয়া অ্র্ভুি করার অ্সম্ভািয  টর্ায় কামরা েুটির প্রময়াজর্ হমল, আইর্ অ্র্ুসামর, 
ঘসটি একটি সমির্র্ অ্সসু্থর্ার েুটির নদর্ নহসামি নিমিনচর্ হয়। আমামদর COVID-ঘক নপেু হটমর্ 
িাযয কমরনে এিাং আমরা এখর্ হাল ঘেম়ি নদমর্ পানর র্া। টিকাটি নর্রাপদ, কােনকর এিাং উপলব্ধ 
এিাং ের্ র্া়িার্ান়ি সিাই এটি গ্রহণ করমি, র্র্ র্া়িার্ান়ি আমরা মহামারীটিমক আমামদর নপেমর্ 
ঘফ্মল একটি উজ্জ্বল ভনিষযমর্র নদমক এনগময় ঘেমর্ পারমিা।"  
  
12 মাচন  গভর্নর কুওমমা আইর্ স্বাক্ষর কমরর্ োমর্ সরকারী এিাং ঘিসরকারী কমনচারীমদর COVID-
19 টিকাকরমণর জর্য েুটি ঘদওয়া োয়। এই র্রু্র্ আইর্ অ্র্ুোয়ী, কমনচারীমদর প্রনর্ ইর্মজকিমর্র 
জর্য চার  ণ্টা পেনন্ত অ্িযাহনর্প্রাপ্ত েুটি ঘদওয়া হমি ো কমনচারী অ্নজন র্ িা জমা িা আদায় কমরমে 
র্ার জর্য ঘকার্ েুটির নিরুমে চাজন  করা হমি র্া।  
  

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-april-2021/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-granting-employees-time-receive-covid-19-vaccination
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