
 

 

 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 7/28/2021  গভর্ নর অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা 

 

 

গভর্ নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘেট পবরচাবলত হাসপাতালগুবলম্বত ঘরাগীম্বের 

বচবকৎসায় বর্যুক্ত স্বাস্থ্েকমীম্বেরম্বক ঘলিার ঘের মম্বযে ঘকাবভে-19 এর টটকা বর্ম্বত 

হম্বি।  

  

সমস্ত ঘেট কমী—প্রায় 130,000 জর্ম্বক—ঘকাবভে-19 এর টটকা বর্ম্বত হম্বি; ঘযসি 

ঘেট কমীরা টটকা ঘর্ম্বির্ র্া, তাম্বের ঘটে করাম্বত হম্বি; েতনগুবল র্োযেভাম্বি 

িাস্তিায়র্ করার জর্ে ইউবর্য়র্গুবলর সাম্বে বর্উ ইয়কন ঘেট কাজ করম্বে  

  

ঘকাবভে-19 টটকার চূডান্ত অর্ুম্বমােম্বর্ গবত আর্ম্বত এিং আপৎকালীর্ িেিহাম্বরর 

অর্ুমবতর বর্ম্বষযাজ্ঞা ঘেষ করার জর্ে গভর্ নর কুওম্বমা FDA ঘক অর্ুম্বরায কম্বরম্বের্  

  

গভর্ নর কুওম্বমা স্থ্ার্ীয় সরকারগুবলম্বক অর্ুম্বরায কম্বরম্বের্ ঘয সমস্ত কমীম্বক টটকা 

বেম্বত হম্বি িা ঘটম্বের বরম্বপাটন জমা করম্বত হম্বি  

  
  

গভর্ নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট পররচারিত হাসপাতািগুরিমত 

ঘরাগীমের রচরকৎসায় রর্েুক্ত স্বাস্থ্যকমীমেরমক ঘিবার ঘের মমযয ঘকারভে-19 এর টটকা রর্মত 

হমব। ঘরাগীমের রচরকৎসায় রর্েুক্ত কমীমের সামমর্ টটকাকরমণর পররবতনমর্ ঘটে করার ঘকার্ও 

রবকল্প থাকমব র্া। গভর্ নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে রর্উ ইয়কন ঘেমটর সমস্ত কমী—প্রায় 

130,000 ঘিাকমক—ঘিবার ঘের মমযয ঘকারভে-19 রর্মত হমব। ঘেসব ঘেট কমী টটকা ঘর্মবর্ 

র্া, তামেরমক সাপ্তারহক রভরিমত ঘকারভে-19 এর জর্য ঘটে করামত হমব। শতনগুরি র্যােযভামব 

বাস্তবায়র্ করার জর্য ইউরর্য়র্গুরির সামথ রর্উ ইয়কন ঘেট কাজ করমে।  

  

"ঘেটজমু়ে ঘকারভে-19 মহামাররমক পরাজজত করার জর্য রর্উ ইয়কনাররা অ্সীম সাহস এবং 

আত্মতযাগ কমরমের্, তমব ঘেল্টা ভযাররময়মের গরত অ্র্ুোয়ী টটকাকরণ হমে র্া এবং 

আমামের এখর্ই পেমেপ রর্মত হমব," গভর্ নর কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "ঘসই কারমণ আমরা চাইরে 

ঘেট পররচারিত হাসপাতামি কম নরত এবং ঘরাগীমের সামমর্ োওয়া সবাইমক টটকা রর্মত হমব। 

রর্উ ইয়কন ঘেট রর্মজমের টটকাকরণ প্রজিয়ামক আরও এরগময় রর্ময় োমে এবং রর্মেনশ রেমে 

ঘে সমস্ত ঘেট কমীমক টটকা রর্মত হমব বা প্ররত সপ্তামহ ঘটে করামত হমব এবং ঘিবার ঘের 

মমযয এটট দ্রতু ও কাে নকরভামব বাস্তবায়র্ করমত শ্ররমক আমদািমর্ েুক্ত ভাই-ঘবামর্মের সামথ 

কাজ করমত আমরা উৎসাহী। এই ভয়ঙ্কর সমময় আমামের বীর স্বাস্থ্যকমীরা পথ ঘেরখময়মের্, 

অ্তএব চিুর্ টটকা ঘর্ওয়া োক, জীবর্ বাচার্ এবং এই োর্বমক রচরতমর পরাজজত কুর্।"  

  



 

 

টটকার চূ়োন্ত অ্র্ুমমােমর্ গরত আর্মত এবং আপৎকািীর্ বযবহামরর অ্র্ুমরতর রর্মষযাজ্ঞা 

ঘশষ করার জর্য গভর্ নর কুওমমা FDA ঘক অ্র্ুমরায কমরমের্। এো়ো ঘিবার ঘের মমযয সমস্ত 

কমীমক ঘটরেং জমা করমত বা টটকা ঘর্ওয়ার বযবস্থ্া কমর রেমত স্থ্ার্ীয় সরকারগুরিমক 

অ্র্ুমরায কমরমের্ গভর্ নর কুওমমা। েরে সংখযা বা়েমত থামক, আিান্ত এররয়াগুরির সু্কি 

রেরিক্টগুরিমতও ক়ো পেমেমপর কথা রবমবচর্া করমত হমব।  

  

ঘেট পররচারিত হাসপাতাি এবং ঘেরসরিটটর মমযয আমে:  

  

• SUNY ঘোরর্ বরুক  

• SUNY আপমেট  

• SUNY োউর্মেট  

• ঘোরর্ বরুমক অ্বরস্থ্ত িং আইিযান্ড্ ঘভমটরান্স ঘহাম  

• ঘহমির্ ঘহজ হসরপটাি  

• SUNY কমিজ অ্ব অ্মটামমটি  

• মমরাজ ঘভমটরান্স ঘহাম  

• ঘসে অ্যািবান্স ঘভমটরান্স ঘহাম  

• অ্ক্সমোেন ঘভমটরান্স ঘহাম  

• বাটারভয়া ঘভমটরান্স ঘহাম  

 

রর্উ ইয়কন ঘেমটর তরে ঘথমক এখর্ও টটকার অ্যামক্সস বৃজি ও প্রচামর ঘজার ঘেওয়া হমে, 

রবমশষত ঘেসব এিাকায় টটকাকরমণর হার কম। ঘেটজমু়ে ঘকারভে-19 মহামাররমত সবমচময় 

েরতগ্রস্ত করমউরর্টটগুরিমত টটকাকরমণর প্রচার করমত রর্উ ইয়কন ঘেট বামজট ঘথমক $15 

রমরিয়র্ বরামের কথা 26 জিুাই ঘ াষণা কমরমের্ গভর্ নর কুওমমা। এই োন্ড্গুরি রেময় 

ববরচত্রময় করমউরর্টটগুরিমত চিরত প্রমচষ্টামক মজবুত করমত, জর্রশো প্রসার এবং 

ঘোগামোমগর জর্য বযবহার করা হমব। এো়ো গভর্ নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ র্তুর্ 

রবজ্ঞাপর্ োর মাযযমম রর্উ ইয়কন ঘেমটর সবাইমক টটকা ঘর্ওয়ার অ্র্ুমরায করা হময়মে।  

 

ঘকারভে-19 এর কারমণ হওয়া গুুতর অ্সুস্থ্তা, হাসপাতামি ভরতন এবং মতুৃয প্ররতমরাময মারকনর্ 

েুক্তরামে ঘকারভে-19 টটকার আপৎকািীর্ অ্র্ুমমারেত বযবহার অ্তযন্ত কাে নকরী প্রমারণত 

হময়মে। B.1.617.2 রহসামবও পরররচত, ভারমত শর্াক্ত হওয়া ঘেল্টা ভযাররময়মের মমতা 

উমেগজর্ক ভযাররময়মের রবুমি সহ এমর্রক র্তুর্ ঘিইমর্র রবুমিও FDA-অ্র্ুমমারেত 

টটকার কাে নকাররতা মজবুত রময়মে। োরা টটকা ঘর্র্রর্ তারা গুুতর অ্সসু্থ্ হওয়ার সবমচময় 

ঘবরশ ঝুুঁ রকমত রময়মের্, আর এ কারমণই রর্উ ইয়কন ঘেট রেপাটনমমে অ্ব ঘহিথ সব ঘোগয 

রর্উ ইয়কনবাসীমক েত তা়োতার়ে সম্ভব টটকা ঘর্য়ার জর্য ঘজারামিাভামব আহ্বার্ জার্ামে৷  

  
###  
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