
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/18/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা গণ টিকাকরণ সাইট ছ াট করার ছ াষণা বিম্বেম্ব র্  
  

রাজ্ে কম টিকাকরম্বণর হার সহ সম্প্রিােগুবলম্বে মম্বর্াবর্ম্বিে চাবলম্বে যাম্বি  
  

70% প্রাপ্তিেস্ক বর্উ ইেকন িাসী COVID-19 ভোকবসম্বর্র প্রথম ছ াজ্ গ্রহম্বণর প্রধার্ মাইলফলক 
অর্ুসরণ কম্বর, রাজ্ে সম্পিগুবল এমর্ সম্প্রিােগুবলম্বে স্থার্ান্তর করম্বি ছযখাম্বর্ টিকাকরম্বণর হার 

রাষ্ট্রীে গম্ব়ের বর্ম্বচ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে টিকাকরমণর ঘেমে রাজযব্যাপী অ্গ্রগতি এব্ং 
মাইলফলক অ্জন মর্র কারমণ ো রাষ্ট্রমক COVID-19 তব্তিতর্মষি িুমল ঘর্ওযার অ্র্ুমতি তিমযমে, 
তকেু রাষ্ট্র পতরচাতলি গণ টিকাকরণ সাইট স্থার্ীয টিকাকরণ প্রমচষ্টার জর্য িামির সম্পি হ্রাস এব্ং 
স্থার্ান্তর করমি শুরু করমব্। কমযক সপ্তাহ এব্ং মাস িমর, ঘব্শ কমযকটি সাইট চাতহিা, অ্র্যার্য 
টিকাকরণ সাইমটর নর্কটয এব্ং অ্র্যার্য স্থার্ীযভামব্ মমর্াতর্মব্শ প্রমচষ্টার উপর তভতি কমর 
ডাউর্মেল করমব্। এই রূপান্তরটি রামজযর সম্পিগুতলমক এমর্ অ্ঞ্চলগুতলমি মমর্াতর্মব্শ করার 
পতরকল্পর্ামক প্রতিফতলি কমর ঘেখামর্ তজপ ঘকাড ঘডটা ঘিখায ঘে টিকাকরমণর হার রাজযব্যাপী 
গম়ের ঘচময কম।  
 
"আমামির গণ টিকাকরণ সাইমটর ঘর্টওযাকন  অ্ল্প সমমযর মমিয টিকাকরমণর সব্মচময ব়্ে থ্রুপুট 
পতরচালর্া কমরমে, এব্ং িামির সাফমলযর কলযামণ আমরা মাইলফলমক ঘপ ৌঁমেতে ঘেখামর্ আমরা জাতর্ 
স্বাভাতব্ক জীব্মর্ তফমর আসার জর্য আমামির ঘপ ৌঁোমর্া িরকার তেল," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমামির রাজযব্যাপী অ্গ্রগতি উমেখমোগয হমযমে, তকন্তু আমামির এখর্ও মার্ুমষর ব্াহুমি 
আরও টিকা তিমি হমব্, তব্মশষ কমর ঘে অ্ঞ্চলগুতল এখর্ও টিকাকরমণ তপতেময রমযমে। আমামির 
ঘেমি হমব্ ঘসখামর্ ঘেখামর্ প্রমযাজর্ সব্মচময ঘব্তশ, এব্ং আমামির অ্মর্ক গণ সাইট িীমর িীমর 
ডাউর্মেতলং শুরু করমব্ োমি আমরা আমামির সম্পি ব্যব্হার কমর এমর্ সম্প্রিাযগুতলমক লেয 
করমি পাতর ঘেখামর্ টিকাকরমণর হার এখর্ও কম।"  
 
ঘসামব্ার, 21 জরু্ ঘেমক, ডাউর্মেতলংমযর প্রেম পেনাযটি কতর্নং, ওমর্ান্টা, পটসডযাম এব্ং ইযকন  
কমলমজ গণসাইটগুতল ব্ন্ধ করার সামে সামে শুরু হমব্।  
  
এই মামসর শুরুমি, গভর্নর ঘ াষণা কমরর্ ঘে টিকািামর্র হার কম এমর্ এলাকায ঘব্শ কমযকটি 
পপ-আপ টিকাকরণ সাইট ঘখালা হমব্, ো রামজযর সমস্ত সম্প্রিামযর মমিয ভযাকতসর্টি অ্যামেসমোগয 



 

 

করার জর্য রামজযর প্রতিশ্রুতির উপর তর্ভন র কমর। তর্উ ইযকন  রাজয ঘপ্রাগ্রামটিমক প্রসাতরি করমব্ 
এব্ং আগামী সপ্তাহগুতলমি আরও সাইট খুলমব্।  
 
তর্উ ইযকন ব্াসীমির অ্যাপমযন্টমমন্ট করমি এব্ং রাষ্ট্র পতরচাতলি গণ টিকাকরণ সাইটগুতলমি 
ভযাকতসমর্র উপলভযিা পরীো করার জর্য অ্যাম আই এতলতজব্ল (Am I Eligible) সরঞ্জামটি 
ব্যব্হার করা চাতলময ঘেমি উৎসাতহি করা হয। সমস্ত উন্মুক্ত সাইট গুতল সমস্ত ঘোগয ব্যতক্তমির 
জর্য ওযাক-ইর্ টিকা প্রিার্ অ্ব্যাহি রমযমে।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযাশমব্াডন  COVID-19 টিকা তব্িরণ সম্পমকন  তর্উ ইযকন ব্াসীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয এব্ং এমি তজপ ঘকাড অ্র্ুসামর টিকাকরমণর িেয রমযমে। তর্উ 
ইযকন  ঘেট স্বাস্থয তব্ভাগ (New York State Department of Health) 24  ণ্টার মমিয সকল 
COVID-19 টিকা প্রিামর্র িেয তরমপাটন  করা ব্ািযিামূলক কমর টিকািার্ ঘফতসতলটিগুতলর জর্য; 
ঘেমটর টিকািার্ প্রমচষ্টার সব্ ঘচময হালর্াগািকৃি ঘমতট্র্ে প্রতিফতলি করমি ডযাশমব্ামডন  টিকািামর্র 
িেয প্রতিতির্ আপমডট করা হয।  
 
ঘে তর্উ ইযকন ব্াসীরা টিকা তব্িরণ প্রতিযায জাতলযাতি সমেহ কমরর্ িারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটাল-তি র্ম্বমর কল করমি পামরর্ অ্েব্া 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয তব্ভাগমক ইমমইল করমি পামরর্। হটলাইর্ 
কমীগণ েোেে িিন্তকারী সংস্থার কামে অ্তভমোগ পাঠামব্ োমি তর্উ ইযকন ব্াসীমির প্রিার্য র্া 
ঘিওযা হয িা তর্তিি করা োয কারণ ঘেট সমস্ত ঘোগয জর্সংখযামক টিকা ঘিওযার জর্য কাজ 
করমে।  
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