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

  
বিজয়ীরা একটি SUNY িা CUNY কম্বলজ িা বিশ্ববিেোলম্বয় িম্পণূন িৃবি পার্  

  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজের িমস্ত টিকাপ্রাপ্ত 12 গেম্বক 17 িের িয়িীরা প্রম্বণাের্ার জর্ে গ াগে; আগামী 

িপ্তাহগুবলম্বত আরও বতর্টি ড্র অর্ুবিত হম্বি  
  

আিন্ন ড্রম্বয়র 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 ফতর্টি 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।  
  
"ভযাকফসর্ COVID ভাইরামসর ফিরুমে আমামদর কামে সমিনািম অ্স্ত্র এিং েফদও আমরা 70 শতাংশ 
টিকাকরম র হামর গপ াঁমে ফগমযফে, তিওু প্রফতটি ফর্উ ইযকন িাস়ী টিকা গদওযার জর্য আমামদর আরও 
কাজ করমত হমি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "তরু  ফর্উ ইযকন িাস়ীমদর মমধয এখর্ও রামজয 
টিকাকরম র হার সিনফর্ম্ন, এিং এই প্রম াদর্া 12 গথমক 17 িের িযস়ীমদর ফর্মজমদর এিং তামদর 
ফপ্রযজর্মদর সরুক্ষার জর্য পদমক্ষপ গর্ওযার ফিফর্মময তামদর ভফিষযত ততফর করার একটি অ্র্র্য 
সুমোগ সরিরাহ কমর। আমামদর তৃত়ীয রাউমের ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্ ও ধর্যিাদ - আপফর্ 
আপর্ার সম্প্রদামযর জর্য একটি দদুন ান্ত গসিা কমরমের্।"  
  
তৃত়ীয রাউমের ফিজয়ীরা হমের্:  
  

• গকফে গমামস্কামসা-ইযামর্স, র্াসাউ কাউফি, NY  
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• ফভমটাফরযা গরামমমরা, র্াসাউ কাউফি, NY  
• ফর্যাজা েযাে, ব্রুকফের্, NY  
• জর্ন ার্ গযােসুার, ওটমসমগা কাউফি, NY  
• এফমফে ব্রর্ফস্ক, সামিাক কাউফি, NY  
• ফর্মকাোস গকইরমের্, মর্মরা কাউফি, NY  
• ব্রাযার্ হিমযার্, ইফর কাউফি, NY  
• আমেক্সাোর গসাসা, সামিাক কাউফি, NY  
• মযাফর্সর্ গপফর্ংটর্, ইফর কাউফি, NY  
• রাযার্ সু, কুইন্স, NY  

  
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাি িম্বলম্বের্, "ফর্উ ইযকন িাস়ীরা টিকা ফদময মহামার়ী রদ করার 
গক্ষমত্র িযাপক অ্গ্রগফত কমরমে। ফকন্তু আমামদর অ্িশযই আমামদর তরু  জর্মগাষ্ঠ়ীমক টিকা গদওযার 
উপকাফরতা গদখমত সাহােয করা অ্িযাহত রাখমত হমি— 'গগট এ শট টু গমক ইওর ফিউচার' 
আমামদর এই েক্ষয অ্জন মর্ সহাযতা করার একটি দদুন ান্ত উপায। িফৃি পাওযার জর্য আফম তৃত়ীয 
রাউমের ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্ জার্াই এিং আমরা তামদর SUNY পফরিামর স্বাগত জার্াই। এই 
িৃফির মাধযমম তারা অ্মর্ক সুমোগ এিং উচ্চ মামর্র ফশক্ষার সুমোগ পামি ো তামদর সািমেযর জর্য 
ফভফি স্থাপর্ করমি।"  
  
CUNY এর চোম্বেলর গিবলক্স বভ. মোটি রবিম্বগজ িম্বলর্, "এই ভযািহ মহামার়ী গথমক 
পুর্রুোমরর গফত িাডামত তামদর ভূফমকা পাের্ করার জর্য সিনমশষ ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্ ও 
ধর্যিাদ। ফশক্ষা ফর্উ ইযমকন র পুর্রুত্থামর্র অ্ফিমেদয অ্ংশ হমি, এিং CUNY কমেমজ গোগ গদওযার 
এিং এই অ্ঞ্চমের কমীমদর সামথ গোগ গদওযার জর্য প্রমযাজর়্ীয দক্ষতা ততফর করা এিং আরও 
ভাে ভামি গমড তুেমত সহাযতা করার জর্য এর গচময ভাে সময আর কখর্ও ফেে র্া।"  
  
বর্উইয়কন  গেট হায়ার এডুম্বকের্ করম্বপাম্বরেম্বর্র (New York State Higher Education Services 
Corporation) গপ্রবিম্বডন্ট ডঃ গুইলারম্বমা বলর্াম্বরি িম্বলর্, "তৃত়ীয সপ্তামহর 'গগট আ শট টু গমক 
ইওর ফিউচার' ভযাকফসর্ প্রম াদর্া স্কোরফশপ ড্রমযর ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্! তৃত়ীয সপ্তামহ ড্রমযর 
সামথ সামথ, আমরা আমামদর রাজয জমুড সংক্রমম র হার হ্রাস পাওযার সামথ সামথ 12-17 িের 
িযস়ীমদর টিকা গর্ওযার সংখযায িৃফে গদখমত পাফে। আমামদর তরু সহ সমস্ত ফর্উ ইযকন িাস়ীমক 
টিকা গদওযা আমামদর এই ভাইরাস প্রফতমরামধ সহাযতা করার এিং ফর্উ ইযকন মক তার র্তুর্ 
স্বাভাফিক অ্িস্থায ফিফরময আর্মত সহাযতা করার ফর্ফিত উপায।"  
  
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 ফস্থফত ো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।  
  
COVID-19 ভযাকফসর্ গকাথায গ্রহ  করমত হমি, িা অ্যাপমযিমমমির সমযসচূ়ী ফর্ধনার  করমত হমি 
গস সম্পমকন  আরও তথয এখামর্ উপেভয।  
  

###  
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