
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'গগট এ েট টু গমক ইওর বিউচার' ভোকবির্ ইর্ম্বির্টিম্বভর প্রথম রাউম্বের 
বিজয়ীম্বের র্াম 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 বের্টি 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 র্াম গ াষ া কমরমের্ একটি গেট ইউফর্ভাফসনটি অ্ি ফর্উ ইযকন  (State University Of 
New York, SUNY) িা ফসটি ইউফর্ভাফসনটি অ্ি ফর্উ ইযকন  (City University Of New York, 
CUNY) সু্কমে সমূ্প ন িফৃির জর্য। ফিজয়ীরা টিউশর্ এিং রুম এিং গিার্ন  সহ গে গকার্ও ফর্উ 
ইযকন  পািফেক কমেজ িা ফিশ্বফিদযােময সমূ্প ন িফৃি পামির্। ফর্উ ইযকন  গেট এমোমমমোকৃত ড্রফযং 
পফরচাের্া করমি এিং গমাট পাাঁচ সপ্তাহ ধমর প্রফত সপ্তামহ 10 জর্ কমর ফিজয়ী ফর্িনাচর্ করমি। এই 
সপ্তামহর পমর ফতর্টি ড্র অ্িফশষ্ট থামক। 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।  
  
"ফর্উ ইযমকন র পুর্রুদ্ধার, পুর্জন ন্ম এিং পুর্রুজ্জ়ীিমর্র চাফিকাঠি হে েত দ্রুত সম্ভি গোগয ফর্উ 
ইযকন িাস়ীমদর টিকা গদওযা," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা কম ার পফরশ্রম করফে এিং িাহুমত 
শট প্রমিশ করামর্ার জর্য সৃজর্শ়ীে হময উ ফে, এিং আমরা কম টিকাদামর্র হার সহ িযফিমদর 
গগাষ্ঠ়ীমক আমামদর প্রমচষ্টামক েক্ষ্য করফে, ফিমশষ কমর 12-17 িের িযস়ী তরু  প্রাপ্তিযস্কমদর, 
োমদর রামজযর গে গকার্ও িযমসর গগাষ্ঠ়ীর মমধয টিকাকরম র হার সিনফর্ম্ন। রামজযর গে গকার্ও 
পািফেক কমেজ িা ফিশ্বফিদযােময ফির্ামূমেয পড়ার জ়ীিমর্ একিামরর সুমোগ, োর মেূয আর্ুমাফর্ক 
100,000 মাফকন র্ র্োর, প্রমা  কমর গে টিকাটি আপর্ামক গকিে সুরফক্ষ্ত করমি তাই র্য -- 
এটি খুি ভােভামিই আপর্ার ভফিষযতমকও ততফর কমর ফদমত পামর। আজ গ াফষত 10 জর্ ফিজয়ীমক 
অ্ফভর্ন্দর্ এিং আগাম়ী সপ্তামহর ড্রমযর জর্য অ্ধ়ীর আগ্রমহ অ্মপক্ষ্ারত ফশশু ও িািা-মামযমদর জর্য 
শুভকামর্া।"  

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


 

 

  
ফিত়ীয রাউমের ফিজয়ীরা হমের্:  
  

• Ella Campbell, Erie County, NY  
• Emily Ghim, Queens, NY  
• Jayce Leclere, Westchester County, NY  
• Reed Livoti, Westchester County, NY  
• Natalia Low, Suffolk County, NY  
• Liam Murphy, New York, NY  
• Carrie Ng, Brooklyn, NY  
• Jack Szydlo, Monroe County, NY  
• Jasmine Thalon, Nassau County, NY  
• Isabella Wolcott, Steuben County, NY  

  
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাি িম্বলম্বের্, "তরু  ফিধাগ্রস্ত িযফিমদর টিকা গদওযার জর্য 
উৎসাফহত করা আমামদর আরও স্বাভাফিক অ্িস্থায ফিমর আসমত সহাযতা করমি—এিং গসই েমক্ষ্য 
আমামদর ফর্ময োমি গেখামর্ আমরা সিাই ফজমত োই। আজমকর িৃফি প্রাপক এিং ভফিষযমতর 
SUNY কমেমজর ফশক্ষ্াথীমদর আমার অ্ফভর্ন্দর্ জার্াই। তারা একটি ফিশ্বমামর্র ফশক্ষ্া পামি ো 
তামদর সমফৃদ্ধর পমথ ফর্ময োমি।"  
  
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' টিকা প্রম াদর্া স্কোরফশপ ড্রমযর ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্! ফর্উ ইযমকন র তরু মদর 
সংখযা, োমদর প্রফত সপ্তামহ ফিজয়ী ফহমসমি গ াষ া করা হয টিকা ফর্মত উৎসাহ গদওযার জর্য, 
তামদর সংখযায িৃফদ্ধ গদখা উমিজর্াপূ ন, োমত তারাফির্ামূমেয কমেমজ গেমত পামর, এিং এই উৎসাহ 
গদখাও সমার্ উমিজর্াপূ ন েখর্ প্রমতযক সপ্তামহ ফিজয়ীমদর র্াম গ াষ া করা হয। টিকাপ্রাপ্ত 
তরু মদর সংখযা িৃফদ্ধ প্রমতযমকর জর্য ঝুাঁ ফক হ্রাস করমি এিং ফকমশার-ফকমশার়ীমদর ফর্রাপমদ তামদর 
স্বাভাফিক ফিযাকোমপ ফিমর গেমত গদমি, গ্র়ীমের জর্য সঠিক সমময।"  
  
প্রথম রাউমের ফিজয়ীরা অ্যােমিফর্, ব্রঙ্কস, ফিন্টর্, মর্মরা, র্াসাউ, ওমর্াোগা, অ্ন্টাফরও, কুইন্স 
এিং ওমযেমচোর কাউফন্ট গথমক এমসমের্।  
  
ফর্উ ইযকন  গেট ফর্পাটন মমন্ট 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 ফস্থফত োচাই কমরমে।  
  
ফিজয়ীরা চার িের পেনন্ত পূ ন-সমমযর স্নাতক অ্ধযযমর্র সুমোগ পামির্ োর মমধয ফর্ম্নফেফখত 
উপাদার্গুফে অ্ন্তভুন ি রমযমে:  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-round-winners-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive


 

 

  
• 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 ি কমর।  
  
COVID-19 টিকা গকাথায গ্রহ  করমত হমি, িা অ্যাপমযন্টমমন্ট ফর্ধনার  করমত হমি গস সম্পমকন  
আরও তথয এখামর্ উপেব্ধ।  
  
  

###  
  
 

আমরা সংিাদ পাওযা োমি এখামর্ www.governor.ny.gov 
ফর্উ ইযকন  গেট | এফিফকউটিভ গচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
আর্সািস্ক্রাইি করুর্ 
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