
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/16/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা জাবর্ম্বেম্বের্, বর্উ ইেকন স্টেট পািবলক স্টেলথ কপ নসর স্টেম্বলাবেপ 

স্টপ্রাগ্রাম্বমর আম্বিদর্ পত্র ির্নমাম্বর্ স্টর্ওো েম্বে 

 

প্রাে 1,000 জর্ম্বক কম্বর্ নল ইউবর্ভাবস নটট প্রবেক্ষণ স্টদম্বি এিং পািবলক স্টেলথ 

অপাম্বরেম্বর্র জর্ে পাঠাম্বি 

 

কপ নসর কম নক্ষমর্া িাবিম্বেম্বে যা স্টকাবভড-19 অবর্মাবরর পম্বরও টটম্বক আম্বে, 2021 স্টেট 

অে দে স্টেম্বট স্টযভাম্বি িবণ নর্ রম্বেম্বে 

 

স্টরাবলং আম্বিদর্পত্র এখাম্বর্ জমা করা যাম্বি 

 

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্, নর্উ ইয়কন ঘেট পাবনিক ঘেিথ কপ নস 

ঘেমিানিপ ঘরাগ্রামমর জর্য বর্নমামর্ আমবদর্পত্র ঘর্ওয়া েমে, এটট ঘদমির রথম একটট 

ঘরাগ্রাম যা ঘকানভড-19 সম্পনকনর্ ঘয ঘকার্ও রনর্ক্রিয়া এবং ভযাকনসর্ রমেষ্টায় অ্নবিমে 

সাোযয করমব এবং ভনবষযমর্ জর্গমণর স্বাস্থ্য সংিান্ত জুনরকািীর্ পনরনস্থ্নর্মর্, স্থ্ার্ীয় ও 

ঘেট বযাপী কম নক্ষমর্া িক্রিিািী করমব। এই ঘরাগ্রামটট নর্উ ইয়কন ঘেট স্বাস্থ্য নবভাগ, নর্উ 

ইয়কন িের োড়া স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ অ্থবা ঘেমটর অ্র্যার্য পাবনিক ঘেিথ পাটনর্ার নবভামগ, 

1,000 পদ পয নন্ত ঘেসমমন্ট-সে েুি-টাইম োকনর ঘদমব। অ্র্ুসনিৎসুরা অ্র্িাইর্ ঘকাস ন সমূ্পণ ন 

করমব এবং কমণ নি ইউনর্ভানস নটট ঘথমক একটট পাবনিক ঘেিথ এমসর্নিয়াি সাটটননেমকট পামব, 

গভর্ নমরর 2021 ঘেট অ্ে দয ঘেট-গণমাধ্যমম ঘযমর্ বিা রময়মে। 

 

“ঘকানভড অ্নর্মানর নর্উ ইয়মকন আেমড় পমড়মে এবং আমামদর জীবর্মক উথাি-পাথাি কমর 

নদময়মে এবং আমরা নিক্ষা ঘপময়নে ঘয আমামদর এখর্ই পদমক্ষপ ঘর্ওয়া উনের্ এবং পরবর্ী 

জর্ স্বাস্থ্য সংকমটর জর্য রস্তুর্ থাকমর্ েমব,” গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। “পরবর্ী রজন্মমক 

জর্ স্বামস্থ্যর ঘপিাদানরত্ব সম্পমকন রনিক্ষণ ও নিক্ষা নদমর্, আমরা কমণ নি ইউনর্ভানস নটটর সামথ 

ঘজাটবদ্ধ েক্রে। যনদ পরবর্ীকামি ঘকার্ও জর্ স্বাস্থ্য সংিান্ত জুনরকািীর্ পনরনস্থ্নর্র সৃটষ্ট েয়, 

র্মব এই ঘপিাদাররা মামে ঘর্মম র্ৎপর েময় কাজ করমর্ রস্তুর্ থাকমব। আনম র্ামদর সবাইমক 

উৎসাে নদমর্ োই, যারা ঘদমির এই রথম ঘরাগ্রামম আমবদর্ করমর্ োর্ এবং নর্উ ইয়মকনর 

জুনর জর্ স্বাস্থ্য রস্তুনর্ রমেষ্টার একটট অ্ংি েমর্ োর্।” 

 

বর্উ ইেকন স্টেট বিভাম্বগর স্টেলথ কবমের্ার ডা: োওোডন জাকার িম্বলম্বের্, “এই অ্র্র্য, 

রগনর্িীি পাবনিক ঘেিথ ঘরাগ্রাম ভাবর্ার জর্য, আনম গভর্ নর কুওমমামক সাধ্ুবাদ জার্ামর্ 

োই, সমস্ত নর্উ ইয়কনবাসীমক এটট ভীষণ সুনবধ্া ঘদমব। ঘেমটর জর্স্বাস্থ্য নবষয়ক কম নক্ষমর্া ও 

https://forms.ny.gov/s3/Public-Health-Corps-Fellowship-Application


স্বাস্থ্যমসবা সম্প্রদাময়র দক্ষর্া ও জ্ঞার্ আয়ত্ত করার জর্য, আমামদর বর্নমার্ ঘকানভড-19 

ঘমাকানবিার ক্ষমর্া বৃক্রদ্ধ এবং গর্ বের ঘয নর্উ ইয়কনবাসীরা এই অ্নর্মানরর নবুমদ্ধ িড়াই কমর 

আমামদর সামথ অ্নভজ্ঞর্া ভাগ কমর নর্ময়মের্ র্ামদর যুি করা, নর্য়নমর্ অ্পনরোয ন জর্স্বাস্থ্য 

নবষয়ক কম নকাণ্ড এবং জর্স্বাস্থ্য ঘপিাদারমদর একটট র্রু্র্ রজন্মমক ঘপিাদার জর্স্বাস্থ্য 

সমের্র্ মার্ুষ নেমসমব গমড় ঘর্ািার জর্য এটট একটট দাুণ সুমযাগ।" 

 

এই ঘরাগ্রামম যারা নর্ব নানের্ েমবর্, র্ারা জর্স্বাস্থ্য নিক্ষায় দক্ষ, পােরর্ ও সদয গ্রাজমুয়ট 

নিক্ষাথী; র্ানস নং, ঘমনডমকি, ঘডনন্টনি, োম নানসউটটকাি এবং সমমগাত্রীয় ঘেিথ ঘরাগ্রামম যুি 

বযক্রি নবমিষ; অ্বসররাপ্ত ঘপিাদার নেনকৎসক; জুনর রস্তুনর্ এবং অ্র্যার্য নর্উইয়কনবাসী যারা 

কমর্ নি ইউনর্ভানস নটট ঘথমক একটট যথাযথ জর্স্বাস্থ্য রনিক্ষণ পােযিম ঘথমক নিক্ষা নর্ময় 

এমসমে। নিক্ষাথীরা যনদ একবার নর্উ ইয়কন ঘেট পাবনিক ঘেিথ কপ নস ঘেমিানিপ ঘরাগ্রামম 

নর্ব নানের্ েময় যায়, র্ােমি র্ারা মাোর অ্ে পাবনিক ঘেিথ ঘরাগ্রামমর অ্োর করা কমণ নি 

ইউনর্ভানস নটটর পাবনিক ঘেিথ এমসর্নিয়াি সাটটননেমকট ঘরাগ্রামও সমূ্পণ ন করমর্ পারমব। নর্উ 

ইয়মকন েিা ঘকানভড-19 ভযাকনসমর্িমর্ এই ঘরাগ্রামটট সোয়র্া করমব, পািাপানি ঘরসপন্স 

অ্পামরির্ ও জর্স্বাস্থ্য নবষয়ক জুনর রনর্ক্রিয়া স্থ্াপর্ করমব যা এই অ্নর্মানরর পমরও টটমক 

থাকমব। রমর্যমক এখামর্ আমবদর্ করমর্ পামরর্. 

 

কম্বণ নল ইউবর্ভাবস নটটর স্টপ্রবসম্বডন্ট ডা: মাথ না স্টপালক িম্বলম্বের্, “পাবনিক ঘেিথ কপ নস, নর্উ 

ইয়মকনর নিক্ষাথীমদর সুনবধ্ার জর্য কমণ নি ইউনর্ভানস নটটর নিক্ষামক্ষমত্র বযবহৃর্ পুুঁক্রজমক কামজ 

িাগামর্ োয়, যা র্ামদর কামে একটট অ্সাধ্ারণ সুমযাগ। কমণ নি ইউনর্ভানস নটট, 1,000 নিক্ষাথীমক 

রনিক্ষণ ঘদওয়ার জর্য নর্উ ইয়কন ঘেমটর সমে পাটনর্ারনিপ করমর্ ঘপমর গনব নর্, এই নিক্ষাথীরা 

বর্নমামর্ এবং ভনবষযমর্ জর্স্বামস্থ্যর জুনর পনরনস্থ্নর্মর্, স্থ্ার্ীয় সম্প্রদাময়র সাোযয করমর্ 

রস্তুর্ থাকমব।” 

 

বর্উইেকন স্টেট অোম্বসাবসম্বেের্ অে কাউবন্ট স্টেলথ অবেবসোলম্বদর সদে প্রাক্তর্ 

স্টপ্রবসম্বডন্ট ডা. স্টকবভর্ ওোটবকর্স িম্বলম্বের্, "স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগগুনিমক এই র্রু্র্ 

ঘরাগ্রামম আর্ার েমি একটট সমন্বয় তর্নর েময়মে যা আমামদর বর্নমার্ COVID-19 রভাব 

নর্য়ন্ত্রমণ এবং ভনবষযমর্র জর্স্বামস্থ্যর রনর্কূির্া ঘমাকানবিায় রময়াজর্ীয় কম নক্ষমর্া নর্ম নামণ 

সোয়র্া করমব। ঘেট জমুড় বেু আকাক্রির্ জর্স্বাস্থ্য কম নক্ষমর্া সম্প্রসারমণর উমেমিয, নর্উ 

ইয়কন ঘেট পাবনিক ঘেিথ কপ নস গমড় ঘর্ািার জর্য, আনম গভর্ নর কুওমমামক সাধ্ুবাদ জার্াই।” 

 

স্টেট ইউবর্ভাবস নটট অে বর্উইেম্বকনর চ্োম্বেলর জজম মালাটারাস িম্বলম্বের্, "SUNY 

নসমেম, এই পাবনিক ঘেিথ কপ নস োি ুকরার ঘক্ষমত্র এক সক্রিয় পাটনর্ার েমব—একটট অ্নভর্ব 

ঘরাগ্রাম যা নর্উ ইয়কনমক ঘকানভড-19 মুি করার সামথ সামথ, আমামদর পরবর্ী অ্নর্মানরর 

জর্য ভািভামব রস্তুর্ করমর্ সোয়র্া করমব। গর্ 15 মাস ধ্মর, SUNY কনমউনর্টটর সদসযরা—

নবমিষ কমর নিক্ষাথীরা—র্ামদর সম্প্রদাময়র পামি দা ুঁড়ামর্ার র্ীব্র আকািা ঘদনখময়মে এবং 

জর্স্বাস্থ্য রনর্ক্রিয়ায় একটট গুুত্বপূণ ন ভূনমকা পাির্ কমরমে। পাবনিক ঘেিথ কপ নস ঘসইসব 

নিক্ষাথী এবং সদয গ্রযাজমুয়টমদর জর্য একটট দাুণ সুমযাগ, যারা জর্স্বাস্থ্য পনরমষবা রদামর্ 

আরও এনগময় ঘযমর্ োয় এবং ভনবষযমর্র জুনরকািীর্ পনরনস্থ্নর্র জর্য একটট গুুত্বপূণ ন, 

অ্নর্নরি রনর্ক্রিয়া স্তর রদার্ করমর্ োয়।” 
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আরও র্মথযর জর্য এবং নর্উ ইয়কন ঘেট পাবনিক ঘেিথ কপ নস-এ আমবদমর্র জর্য 

ny.gov/publichealthcorps নভক্রজট কুর্ 
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