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গভর্নর কুওম্বমা আপম্বেট বর্উ ইয়ম্বকন র ছয়জর্ গণ পবরিহণ প্রদার্কারী টিকা দদওয়া িেবিম্বদর 
বির্ামূম্বলে সাত বদম্বর্র গণ পবরিহণ পাস প্রদার্ করম্বি িম্বল দ াষণা কম্বরম্বছর্ 

  
দে দকউ বেবর্ অংেগ্রহণকারী পবরিহর্ বরম্বেম্পের্ দসন্টাম্বর 15 জরু্ দেম্বক 14 জলুাই পেনন্ত 

টিকাকরম্বণর প্রমাণ দদখাম্বত পারম্বির্ বতবর্ সীমাহীর্ সাত বদম্বর্র গণ পবরিহম্বণর পাস পাম্বির্  
  

ইর্ম্বসর্টিভ দপ্রাগ্রাম COVID-19 টিকা পাওয়ার গুরুত্ব তুম্বল ধম্বর, আরও বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা 
বর্ম্বত উৎসাবহত করার জর্ে বিবভন্ন প্রম্বণাদর্ার উপর বভবি কম্বর গম্বে দতাম্বল  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রাজয আপমেট নর্উ ইয়মকন র েয়টি গণ 
পনরবহণ প্রদার্কারীর সামে অ্ংশীদানরত্ব করমে োমে আরও নর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা ঘদওয়ার জর্য 
উৎসানহে করা োয়। েয়টি প্রদার্কারী রাজধার্ী, নিঙ্গার ঘেকস, ঘসন্ট্রাে নর্উ ইয়কন  এবং সাউদার্ন 
টিয়ার অ্ঞ্চেগুনে কভার কমর। ঘে ঘকউ নেনর্ 15 জরু্ ঘেমক 14 জেুাইময়র মমধয নর্উ ইয়কন  
ঘেমটর ঘে ঘকার্ও প্রদার্কারীর কামে িাইজার (Pfizer) বা মডার্না (Moderna) বা একক ঘডাজ 
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) টিকার প্রেম ঘডাজ গ্রহণ কমরর্ এবং 14 
জেুাইময়র মমধয অ্ংশগ্রহণকারী পনরবহর্ নরমডম্পশর্ ঘসন্টামর টিকাকরমণর প্রমাণ উপস্থাপর্ কমরর্, 
নেনর্ একটি অ্ংশগ্রহণকারী প্রদার্কারীর ট্রার্নজট ঘর্টওয়ামকন র সীমাহীর্ সাে নদমর্র গণ পনরবহণ 
পাস পামবর্।  
  
"আমামদর প্রমণাদর্া কােনক্রম আমরা নর্উ ইয়কন বাসীমক োমদর হাো গুটিময় নর্মে উৎসানহে কমরমে 
এবং আমামদর রাজযবযাপী টিকাকরমণর হামরর ঘসই গুরুত্বপূণন সীমা প্রায় অ্নেক্রম করার অ্বস্থায় 
নর্ময় আসমে সহায়ো কমরমে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই টিকা ভাইরামসর নবরুমে আমামদর 
একক ঘসরা অ্স্ত্র নহসামব অ্বযাহে রময়মে, এবং েনদ আপনর্ 14 জেুাইময়র মমধয আপর্ার প্রেম শট 
ঘর্র্, োহমে আপনর্ আপমেট নর্উ ইয়মকন র েয়টি প্রধার্ গণ পনরবহণ ঘর্টওয়ামকন র মমধয একটিমে 
সাে নদমর্র জর্য নবর্ামূমেয পনরবহমর্র জর্য ঘোগযো অ্জন র্ করমবর্।"  
 
অ্ংশগ্রহণকারী প্রদার্কারীমদর মমধয রময়মে:  

• কযানপটাে নডনিক্ট ট্রান্সমপামটন শর্ অ্মোনরটি (Capital District Transportation Authority, 
CDTA)  

• ঘগ্রটার ঘের্স িেস ট্রার্নজট (Greater Glens Falls Transit)  



 

 

• ঘরামেোর-নজর্নস নরনজওর্াে ট্রান্সমপামটন শর্ অ্মোনরটি (Rochester-Genesee Regional 
Transportation Authority)  

• ঘসন্ট্রাে নর্উ ইয়কন  নরনজওর্াে ট্রান্সমপামটন শর্ অ্েনরটি (Central New York Regional 
Transportation Authority)  

• টম্পনকর্স কর্মসানেমডমটড এনরয়া ট্রার্নজট (Tompkins Consolidated Area Transit)  
• ব্রুম কাউনন্ট ট্রার্নজট (Broome County Transit)  

  
এই েয়টি অ্ংশগ্রহণকারী গণ পনরবহর্ বযবস্থা 2019 সামে সনিনেেভামব 46 নমনেয়র্ োত্রার 
বযবস্থা কমরনেে।  
  
COVID-19 টিকা ট্রযাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টিকা নবেরণ সম্পমকন  নর্উ ইয়কন বাসীমদর 
হাের্াগাদ েেয প্রদার্ করার জর্য উপেব্ধ। নর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সকে COVID-19 টিকা প্রদামর্র েেয নরমপাটন  করা 
বাধযোমূেক কমর টিকাদার্ সুনবধাগুনের জর্য; ঘেমটর টিকাদার্ প্রমেষ্টার সব ঘেময় হাের্াগাদকৃে 
ঘমনট্রক্স প্রনেিনেে করমে ডযাশমবামডন  টিকাদামর্র েেয প্রনেনদর্ আপমডট করা হয়।  
  
ঘে সকে নর্উ ইয়কন বাসী টিকা নবেরণ প্রনক্রয়ায় জানেয়ানে সমেহ কমরর্ োরা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাে-নি র্ম্বমর কে করমে পামরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নবভাগমক (Department of Health) ইমমে 
করমে পামরর্। হটোইর্ কমীরা উপেকু্ত েদন্তকারী সংস্থাগুনের কামে অ্নভমোগগুনে পাঠামবর্ এটি 
নর্নিে করমে ঘে, েখর্ ঘেট সমগ্র ঘোগয জর্সংখযামক টিকা প্রদামর্র কাজ করমে েখর্ নর্উ 
ইয়কন বাসীমদর সামে ঘকউ ঘের্ প্রোরণা র্া কমর।  
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