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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ আলস্টার কাউবি ঘেযারগ্রাউন্ডস গণ টিকাকরণ সাইট SUNY 
আলস্টার কোম্পাম্বস রূপান্তবরত হম্বি  

  
ঘেযারগ্রাউন্ড সাইট 9 জরু্ ঘেম্বক 29 জরু্ পর্নন্ত একক েম্বটর টিকা এিং বিতীয ঘ াজ অোর করা 

চাবলম্বয র্াম্বি  
  

SUNY আলস্টার সাইট 9 জরু্ ঘেম্বক অোপম্বযিম্বমি এিং ওযাক-ইর্ গ্রহণ করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রামজযর আলস্টার কাউন্টি ঘেযারগ্রাউন্ডস গণ 
টিকাকরণ সাইটটি বুধবার, 9 জরু্ ঘেমক ঘস্টট ইউন্টর্ভান্টসনটি অ্ে ন্টর্উ ইযকন  (State University 
Of New York, SUNY) আলস্টার কযাম্পামসর পান্টকন িং লমট একটি ঘমাবাইল টিকাকরণ ঘেলামর 
ন্টর্মজমের কাজ পন্টরচালর্া করা শুরু করমব। র্তুর্ প্রেম ঘ ামজর অ্যাপমযিমমিগুন্টল আগামীকাল 
ঘেমক র্তুর্ SUNY আলস্টার অ্বস্থামর্ উপলব্ধ হমব এবিং ন্টিতীয ঘ ামজর জর্য সমস্ত বতন মার্ 
অ্যাপমযিমমি ঘেযারগ্রাউমন্ডর মূল অ্বস্থামর্ প্রোর্ করা হমব।  
  
"আমরা ন্টর্উ ইযমকন র সকল র্াগন্টরকমক অ্র্ুমরাধ করন্টে, োমেরমক টিকা ঘেওযা হযন্টর্ তারা ঘের্ 
অ্যাপমযিমমি ঘর্র্ অ্েবা ঘকার্ সাইমট োর্, এবিং বান্টক শটগুমলা বাহুমত প্রমবশ করামর্ার জর্য 
সহজ প্রমবশান্টধকার অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা SUNY আলস্টামর একটি 
র্তুর্ সাইট খুলন্টে, তার সামে বতন মার্ ঘেযারগ্রাউন্ড সাইমট একক শমটর টিকা এবিং ন্টিতীয ঘ াজ 
প্রোর্ করা অ্বযাহত রাখা হমে। ন্টর্উ ইযকন  ঘস্টট এই রুপান্তর েতটা সম্ভব ন্টর্রন্টবন্টেন্ন করার জর্য 
কাজ করমে।"  
  
বতন মার্ প্রেম ঘ ামজর অ্যাপমযিমমিগুন্টল 8 জরু্ অ্বন্টধ ঘেযারগ্রাউন্ড সাইমট ন্টর্ধনান্টরত করা হমযমে। 
9 জরু্ ঘেমক 29 জরু্ পেনন্ত, সাইমট আর ঘকার্ প্রেম ঘ ামজর অ্যাপমযিমমি ন্টর্ধনারর্ করা হমব 
র্া, ন্টকন্তু এটি ওযাক-ইমর্র জর্য জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) টিকা সরবরাহ 
করা অ্বযাহত রাখমব এবিং ন্টিতীয ঘ াজ প্রোর্ করা চান্টলময োমব। প্রেম ঘ াজ অ্যাপমযিমমিগুন্টল 
9 জরু্ ঘেমক SUNY আলস্টার সাইমট উপলব্ধ হমব। ওযাক-ইর্গুন্টল উভয স্থামর্ই গ্রহণ করা হমব, 
কারণ ঘসগুন্টল সমস্ত রাজয পন্টরচান্টলত গণ টিকাকরণ সাইমট রমযমে। 29 জমুর্র পর ঘেযারগ্রাউন্ড 
সাইট বন্ধ হময োমব।  
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