
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/23/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 'গগট এ েট টু গমক ইওর বিউচার' প্রম্ব াদর্ার চতূর্ন রাউম্বের বিজয়ীম্বদর গ াষ া 
কম্বরম্বের্  

  
বিজয়ীরা একটি SUNY িা CUNY কম্বলজ িা বিশ্ববিদোলম্বয সম্প ূন িৃবি পাম্বির্  

  
বর্উ ইযকন  রাম্বজের সমস্ত টিকাপ্রাপ্ত 12 গর্ম্বক 17 িের িযস়ীরা প্রম্ব াদর্ার জর্ে গ াগে; আম্বরা 

একটি ড্র অর্ুবিত হম্বি  
  

আসন্ন ড্রম্বযর জর্ে এখাম্বর্ সাইর্ আপ করুর্  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ 'গগট এ শট টু গমক ইওর ফিউচার' প্রম াদর্ার চতূর্ন রাউমের 
ফিজয়ীমদর গ াষ া কমরমের্ একটি গেট ইউফর্ভাফসনটি ওি ফর্উ ইযকন  (SUNY) িা ফসটি 
ইউফর্ভাফসনটি অ্ি ফর্উ ইযকন  (CUNY) সু্কমে সমূ্প ন িৃফির জর্য। ফিজয়ীরা টিউশর্ রুম এিং 
গিার্ন  ও খরচ 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 একটি ড্র অ্িফশষ্ট র্াকমি। একিার একজর্ 12 
গর্মক 17 িের িযস়ী COVID-19 টিকার প্রর্ম 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 ইযকন  ফর্উ ইযকন িাস়ীমদর টিকা গদওযার জর্য সমস্ত প্রমচষ্টা করমে, এিং একটি ফির্ামূমেযর 
SUNY িা CUNY িৃফি রাজয জমু়ে আরও গিফশ শট পাওযার জর্য সি গচময উমিজর্াপূ ন 
প্রম াদর্াগুফের মমধয একটি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই রাউমের ফিজয়ীরা একটি ফির্ামূমেয 
কমেজ ফশক্ষা পাওযার সম্ভািয জ়ীির্ পফরিতন র্কার়ী সুমোগ পামির্, একই সামর্ COVID-19 এর 
টিকা ফর্ময তামদর পফরিার এিং তামদর সম্প্রদাযমক সুরফক্ষত করমির্। আমরা ফর্উ ইযমকন র 
তরু মদর সিাইমক ধর্যিাদ জার্াই োরা এফগময এমসমের্ এিং টিকা ফর্মযমের্, এিং আফম অ্র্যার্য 
টিকাহ়ীর্ ফর্উ ইযকন িাস়ীমদর উৎসাফহত করফে োমদর িযস 12 গর্মক 17 িের।"  
  
চতূর্ন রাউমের ফিজয়ীরা হমের্:  
  

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


 

 

• মযামর্ফের্ গর্াক্লাে, অ্মরঞ্জ কাউফি  
• গতজি়ীর ফসং, সামিাক কাউফি  
• ইসামিো ওমযিার, সামিাক কাউফি  
• অ্মড্র পাকন , সারামটাগা কাউফি  
• সামান্থা স্পার্ামরা, র্ামচস কাউফি  
• গেট মমিমভফিও, মর্মরা কাউফি  
• গিার্ন  মফরসর্, ইফর কাউফি  
• এফমফেও র্ািফে োউ, ব্রুকফের্  
• গযাফেমযে গের্ারমযার্, টিওগা কাউফি  
• আইফভ ব্লুমফিল্ড, ব্রুকফের্  

  
SUNY চোম্বেলর বজম মালাট্রাস িম্বলম্বের্, "আমামদর অ্িশযই আমামদর তরু  জর্মগাষ্ঠ়ীমক অ্র্ুমরাধ 
করমত হমি ফর্উ ইযকন  জমু়ে এিং আমামদর কযাম্পাস জমু়ে স্বাভাফিক অ্িস্থায ফিমর আসার জর্য 
টিকা গর্ওযার সফুিধাগুফে গদখার জর্য। এই 'গগট আ শট টু গমক ইওর ফিউচার' উমদযাগটি 
আমামদর এই গপ াঁোমর্ার গোগয েক্ষয অ্জন র্ করমত সহাযতা করার একটি দদুন ান্ত উপায ফহসামি 
অ্িযাহত রমযমে। আফম চতুর্ন রাউমের ফিজয়ীমদর িৃফি পাওযার জর্য অ্ফভর্ন্দর্ জার্াই এিং 
আমরা তামদর SUNY পফরিামর এিং উি মামর্র ফশক্ষা এিং ভফিষযমতর সািমেযর জর্য তামদর 
কামে গে িফহ সুমোগ র্াকমি, তামত স্বাগত জার্াই।"  
  
CUNY এর চোম্বেলর গিবলক্স বভ. মোটস রবিম্বগজ িম্বলর্, "'গগট আ শট টু গমক ইওর ফিউচার' 
ড্রমযর সাম্প্রফতকতম ফিজয়ীমদর অ্ফভর্ন্দর্। ফর্উ ইযমকন র আরও গিফশ তরু রা টিকা গর্ওযার 
গুরুত্বমক স্ব়ীকৃফত গদওযার সামর্ সামর্, আমরা মহামার়ীমক পরাফজত করার এিং আমামদর রাজয ও 
শহমরর অ্র্ননর্ফতক পুর্রুদ্ধার ত্বরাফিত করার ফর্কমট গপ াঁেমত র্াফক। ফশক্ষা ফর্উ ইযমকন র 
পুর্রুত্থামর্র অ্ফিমেদয অ্ংশ হমি, এিং CUNY কমেমজ গোগ গদওযার এিং এই অ্ঞ্চমের কমীিমের 
সামর্ গোগ গদওযার জর্য প্রমযাজর়্ীয দক্ষতা ততফর করার এিং আমরা ভােভামি গম়ে তুেমত 
সহাযতা করার জর্য এর গচময ভাে সময আর কখর্ও হযফর্।"  
  
বর্উইযকন  গেট হাযার এডুম্বকের্ করম্বপাম্বরেম্বর্র (New York State Higher Education Services 
Corporation) গপ্রবসম্বডন্ট ডঃ গুইলারম্বমা বলর্াম্বরস িম্বলর্, "এই িেমরর পুরস্কার ফিজয়ীমদর 
অ্ফভর্ন্দর্! প্রফত সপ্তামহ িৃফি ফিজয়ীমদর তাফেকা িৃফদ্ধ গপমত গদখা উমিজর্াপূ ন, ফকন্তু িৃফি 
প্রম াদর্ার িমে টিকা গর্ওযা 12-17 িের িযষ্কমদর সংখযার িৃফদ্ধ গদখমত পাওযা আরও আশা 
গোগায। ফর্উ ইযমকন র ইফতিাচকতার হার কম রাখমত এিং ফর্উ ইযকন মক এফগময ফর্ময োওযার 
জর্য আমামদর েত দ্রুত সম্ভি ও েত গিফশ সম্ভি মার্ুষমদর টিকা গদওযা চাফেময গেমত হমি।"  
  
ফর্উ ইযকন  গেট ফর্পাটন মমি অ্ি গহের্ (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  অ্র্ন।  

• টিউশর্-র্য এমর্ খরচ: র্াকা এিং খাওযা এিং িইমযর জর্য ভাতা, আর্ুষাফিক ফজফর্সপত্র 
এিং SUNY িা CUNY কমেজগুফেমত োতাযামতর এিং অ্ংশগ্রহম র খরচমক অ্ন্তভুন ক্ত কমর।  

  
COVID-19 ভযাকফসর্ গকার্ায গ্রহ  করমত হমি, িা অ্যাপমযিমমমির সমযসচূ়ী ফর্ধনার  করমত হমি 
গস সম্পমকন  আরও তর্য এখামর্ উপেভয।  
  

###  
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