
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/2/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'গগট এ েট টু গমক ইওর বিউচার' ভোকবির্ ইর্ম্বির্টিম্বভর প্রথম রাউম্বের 
বিজয়ীম্বের গ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বিজয়ীরা একটি SUNY িা CUNY কম্বলজ িা বিশ্ববিেোলম্বয িম্পণূন িৃবি পার্  

  
বর্উ ইযকন  রাম্বজের িমস্ত টিকাপ্রাপ্ত 12 গথম্বক 17 িের িযি়ীরা প্রম্বণাের্ার জর্ে গ াগে; আগাম়ী 

িপ্তাহগুবলম্বে আরও চারটি ড্র অর্ুবিে হম্বি  
  

আিন্ন ড্রম্বযর জর্ে এখাম্বর্ িাইর্ আপ করুর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 'গগট এ শট টু গমক ইওর ফিউচার' প্রম াদর্ার প্রথম রাউমের 
ফিজয়ীমদর গ াষ া কমরমের্ একটি SUNY িা CUNY সু্কমে সমূ্প ন িৃফির জর্য। ফিজয়ীরা টিউশর্ 
এিং রুম এিং গিার্ন  সহ গে গকার্ও ফর্উ ইযকন  পািফেক কমেজ িা ফিশ্বফিদযােময সমূ্প ন িৃফি 
পামির্। ফর্উ ইযকন  গেট এমোমমমোকৃত ড্রফযং পফরচাের্া করমি এিং গমাট পাাঁচ সপ্তাহ ধমর প্রফত 
সপ্তামহ 10 জর্ কমর ফিজয়ী ফর্িনাচর্ করমি। এই সপ্তামহর পমর চারটি ড্র রময গগমে। একিার 
একজর্ 12 গথমক 17 িের িযস়ী COVID-19 ভযাকফসমর্র প্রথম গর্াজ গপময গগমে, একজর্ 
ফপতামাতা িা আইর়্ী অ্ফভভািক তামদর এখামর্ আসন্ন ড্রমযর জর্য সাইর্ আপ করমত পামরর্। 
গির্ামরে COVID-19 ত্রা  এিং আউটফরচ তহফিে এই টিকাকর  প্রম াদর্া গপ্রাগ্রামমর িযয িহর্ 
করমত িযিহার করা হমি।  
  
"আমরা েফদ COVID গক ফচরতমর পরাফজত করমত চাই তাহমে আমামদর প্রফতটি ফর্উ ইযকন িাস়ীমক 
টিকা ফদমত হমি, এিং 'গগট এ শট টু গমক ইওর ফিউচার' প্রম াদর্া সিনফর্ম্ন টিকাকরম র হার 
সম্পন্ন আমামদর তরু মদর একটি মূে জর্সংখযার উপর মমর্াফর্মিশ কমর," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "তরু  ফর্উ ইযকন িাস়ীমদর জর্য এটি একটি জ়ীির্ পফরিতন র্কার়ী সুমোগ োমত তারা 
তামদর পফরিার এিং তামদর সম্প্রদাযমক রক্ষা করার জর্য টিকা গর্ওযার ফিফর্মময SUNY িা 
CUNY কমেজগুফেমত সমূ্প ন িৃফি পায। সুতরাং আমামদর প্রথম দিার িফৃি ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্ 
এিং COVID এর ফিরুমে আমামদর রামজযর েডাইময আপর্ার ভূফমকা পাের্ করার জর্য আপর্ামক 
ধর্যিাদ।"  
  
ফিজয়ীমদর তাফেকা ফর্মচ গদওযা আমে:  

https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive
https://www.governor.ny.gov/programs/vaccination-scholarship-incentive


 

 

  
• ফেযাম িাকন , ওমযেমচোর কাউফি, NY  
• শােনট ফর্'আমগাফেমর্া, ব্রঙ্কস, NY  
• গচস গেঞ্চ, মর্মরা কাউফি, NY  
• িাই তাং ফজযাং, কুইন্স, NY  
• অ্যার্াম জার্সর্, আেিাফর্ কাউফি, NY  
• হযার্া ফে, র্াসাউ কাউফি, NY  
• জযাক েুমচফস, অ্িাফরও কাউফি, NY  
• জযাক মযাকঅ্ফেি, ফিির্ কাউফি, NY  
• আফরযার্া র্াসর, কুইন্স, NY  
• ফপটার ফিথ, ওমর্াোগা কাউফি, NY  

  
ফর্উ ইযকন  গেট ফর্পাটন মমি অ্ি গহেথ (New York State Department of Health) অ্যাে 
ফর্উ ইযকন  গেট হাযার এরু্মকশর্ সাফভন মসস কমপনামরশর্ (New York State Higher Education 
Services Corporation) ফিজয়ীমদর টিকাকরম র ফিফত োচাই কমরমে।  
  
ফিজয়ীরা চার িের পেনন্ত পূ ন-সমমযর স্নাতক অ্ধযযমর্র সুমোগ পামির্ োর মমধয ফর্ম্নফেফখত 
উপাদার্গুফে অ্ন্তভুন ক্ত রমযমে:  
  

• টিউশর্: গেট িা ফসটি ইউফর্ভাফসনটি অ্ি ফর্উ ইযমকন র ইর্-গেট টিউশর্ গরমটর সমার্ 
পফরমা  অ্থন।  

• টিউশর্-র্য এমর্ খরচ: থাকা এিং খাওযা এিং িইমযর জর্য ভাতা, আর্ুষাফিক 
ফজফর্সপত্র এিং SUNY িা CUNY কমেজগুফেমত োতাযামতর এিং অ্ংশগ্রহম র খরচমক 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর।  

  
গেট ইউবর্ভাবিনটি অি বর্উ ইযকন  চোম্বেলর বজম মালাট্রাি িম্বলম্বের্, "গগট এ শট টু গমক 
ইওর ফিউচার' প্রম াদর্া COVID এর পফরফিফত পফরিতন র্ করমত এিং রামের পুর্রায গখাোর গফত 
িাডামত সহাযতা করমি—ো ফর্ময SUNY কমযক মাস ধমর কাজ কমর আসমে। আফম 12 গথমক 
17 িের িযস়ী গে কাউমক অ্র্ুমরাধ করফে োরা তামদর ভযাকফসর্ গ্রহ  কমরফর্ তারা গের্ এই 
সুমোমগর সদ্ব্যিহার কমর, েখর্ এটি এখর্ও উপেভয আমে, এিং আমামদরমক COVID-19 গক 
ফচরতমর পরাফজত করমত সহাযতা কমর।"  
  
CUNY চোম্বেলর গিবলক্স বভ. মোটি রডবরম্বগজ িম্বলম্বের্, "প্রথম 'গগট আ শট টু গমক ইওর 
ফিউচার' ড্রমযর ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্। টিকা গর্ওযার মাধযমম, এই তরু  ফর্উ ইযকন িাস়ীরা 
COVID-19 গক আমামদর ফপেমর্ গিেমত এিং আমামদর রাজয এিং শহমরর পুর্রুোর ত্বরাফিত 
করার জর্য তামদর ভূফমকা পাের্ করমে। আমরা এই ফশক্ষাথীমদর CUNY গত স্বাগত জার্ামর্ার 
অ্মপক্ষায রমযফে গেখামর্ তারা অ্তযন্ত দক্ষ োিমদর সামথ গোগ গদওযার জর্য প্রমযাজর়্ীয দক্ষতা 



 

 

এিং গপশাদার উন্নযর্ অ্জন র্ করমি ো আমামদর অ্ঞ্চমের অ্থননর্ফতক প্রতযািতন মর্র জর্য গুরুত্বপূ ন 
হমি। আমরা আগ্রমহর সামথ 2021 সামের শরমত কযাম্পামস ফর্রাপমদ ফিমর আসার প্রতযাশা করফে 
এিং ফর্উ ইযকন িাস়ীমদর টিকা গদওযার জর্য এই ধরমর্র উদ্ভাির়্ী গপ্রাগ্রামমর জর্য কৃতজ্ঞ।"  
  
বর্উইযকন  গেট হাযার এডুম্বকের্ করম্বপাম্বরেম্বর্র (New York State Higher Education Services 
Corporation) গপ্রবিম্বডন্ট ডঃ গুইলারম্বমা বলর্াম্বরি িম্বলর্, "এই সপ্তামহর 'গগট আ শট টু গমক 
ইওর ফিউচার' ভযাকফসর্ প্রম াদর্া স্কোরফশপ ড্রমযর ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্! এই িৃফি ফিজয়ীমদর 
জর্য উমদ্ব্গ িা ঋম র গিাঝা োডাই কমেমজ পডার একটি অ্র্র্য সুমোগ সরিরাহ কমর। মাত্র 
কমযক ফদমর্র মমধয, আমরা হাজার হাজার ফর্উ ইযকন িাস়ীমক গদমখফে, োমদর িযস 12 গথমক 17 
িের, তামদর টিকা গর্ওযা এিং সামফগ্রক টিকাকরম র সংখযা উমেখমোগযভামি িৃফে গপমযমে। এই 
গুরুত্বপূ ন উমদযামগর অ্ংশ হওযা এিং প্রফতমোফগতায অ্ংশগ্রহ কার়ী আমামদর তরু মদর মমধয 
উৎসাহ গদখা এিং একই সামথ কমরার্াভাইরামসর ফিস্তার গরামধ সহাযতা করা উমিজর্াপূ ন।"  
  
COVID-19 ভযাকফসর্ গকাথায গ্রহ  করমত হমি, িা অ্যাপমযিমমমির সমযসচূ়ী ফর্ধনার  করমত 
হমি গস সম্পমকন  আরও তথয এখামর্ উপেভয।  
  

###  
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