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গভর্ নর হ াচুল হকাবভড-19 টিকাকরণ িৃদ্ধি করার জর্ে র্তুর্ প্রম্বচষ্টা এিং িুসিার 

েম্বির জর্ে প্রস্তুত  ওয়ার জর্ে হ াষণা কম্বরম্বের্  

  

যারা তাম্বের টিকার প্রিম হডাজ একটি #ভোক্সিুসু্কল পপ-আপ অিস্থাম্বর্ বর্ম্বয়ম্বের্ 

তাম্বের জর্ে গভর্ নরস িল সঙ্গীত উৎসম্বির 125টি বির্ামূম্বলের টিবকি উপলব্ধ  

 

জরুরীকালীর্ বচবকৎসাগত প্রযুদ্ধিবিেder (Emergency Medical technician, EMT) 

হকাবভড-19 টিকা প্রোর্ করার জর্ে অর্ুম্বমাের্ করা  ম্বি, যার ফম্বল রাম্বজের 

টিকাকরণ কম নসূচীম্বত 2,000 এরও হিবে টিকাোর্কারীম্বক আিার হযাগ করা  ম্বি  

  

50,000 প্রািবমক EMT-হক প্রবেক্ষণ পাওয়ার অর্ুম্বমাের্ হেয় বর্উ ইয়ম্বকনর টিকাকরণ 

 ার িৃদ্ধি করম্বত সা াযে করম্বত  

  

রাজে স্থার্ীয় স্বাস্থে বিভাগগুবলম্বত প্রচারণা চাবলম্বয় যাম্বে যারা টিকাকরণ সাইি 

সর্াি করম্বত সা াযে করম্বত পারম্বির্ এিং িুসিার েি কম নসূচীম্বত অংেগ্র ণ করা 

উৎসাব ত করম্বত পাম্বরর্  

  

গভর্ নর হ োচুল হ োভভড-19 (COVID-19) টি ো রণ বৃদ্ধি  রোর জর্য র্তুর্ প্রচচষ্টো এবং FDA-র 

অর্ুচ োদচর্র পচর বসুিোর শচির জর্য প্রস্তুত  ওয়োর জর্য হ োষণো  চরচের্। সু্কচল যোওয়োর 

বয়সী ভর্উ ইয় নবোসীচদর টি ো প্রদোর্ অবযো ত রোখচত, আসন্ন গভর্ নরস বল ভ উদ্ধজ  

হেভিভযোচলর এ শ পভঁচশটি ভবর্ো ূচলযর টিভ ি হসই বযদ্ধিচদর জর্য উপলব্ধ যোরো তোচদর 

প্রথ  টি োর হডোজ এ টি #ভযোক্সিুসু্কল পপ-আপ অবস্থোর্ হর্চবর্ এই র্তুর্ প্রচণোদর্ো 

হপ্রোগ্রোচ র  োধ্যচ ।  

  

হ োভভড-19 টি ো প্রদোর্  রোর জর্য প্রোথভ   জরুভর োলীর্ ভচভ ৎসো প্রযুদ্ধিভবদচদর 

অর্ুচ োদচর্র জর্য রোজয স্বোস্থয দপ্তরচ  (State Department of Health) ভর্চদনশ ভদচয়চের্ 

গভর্ নর। এটি অভবলচে 2,000 এরও হবভশ সমূ্পণ ন প্রভশভিত টি ো প্রদোর্ োরীচ  রোচজযর 

  নসূভচচত হযোগ  চর। হ োভভড-19 টি ো এবং বুিোর হডোজ প্রদোর্  রোর জর্য আচরো 50,000 

প্রোথভ   EMT প্রচয়োজর্ীয় প্রভশিণ গ্র ণ  রচত পোরচব।  

  

 

https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive
https://covid19vaccine.health.ny.gov/governors-ball-vaccine-incentive


"পোচঁজর্ প্রোপ্তবয়স্ক ভর্উ ইয়চ নর  চধ্য চোর জচর্রও হবভশ হ োভভড-19 টি োর অন্তত এ টি শি 

হপচয়চের্, এবং যভদও আ রো আ োচদর উচ্চ টি ো হদওয়োর  োচরর সোচথ অর্যোর্য রোজযগুভলচ  

উচেখচযোগযভোচব েোভ়িচয় যোদ্ধি, এই সতযটি রচয়ই হগচে হয যোরো এখর্ও টি ো হর্র্ভর্ তোচদর 

উচেখচযোগযভোচব হবভশ সম্ভোবর্ো রচয়চে গুরুতর উপসগ নগুভল অর্ুভব  রোর এবং  োসপোতোচল ভভতন 

 ওয়োর," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্।"টি োটি  োজ  চর, ভ ন্তু শুধ্ু যভদ আ রো তো গ্র ণ  ভর, এবং 

হসজর্য আ রো এ র্  োর্ুষচদর জর্য সৃজর্শীল প্রচণোদর্ো বযব োর  রভে যোচদর এখর্ও তোচদর শি 

হর্ওয়ো প্রচয়োজর্ এবং ভোইরোসটিচ  আবোরও পরোদ্ধজত  রচত প্রচয়োজর্ীয় আক্র ণোত্ম  বযবস্থো 

স্বস্থোচর্ স্থোপর্  রো দর োর।"  

  

EMT-হদর জর্য প্রচয়োজর্ীয় প্রভশিণ অর্লোইর্ বো বযদ্ধিগতভোচব সমূ্পণ ন  রো হযচত পোচর। 

লোইচসন্সপ্রোপ্ত EMT-রো অর্লোইচর্ বো সশরীচর দিতো প্রদশ নর্  চর এ টি রোজয-অর্ুচ োভদত 

টি োদোর্ োরী  চয় উঠচবর্।   

  

স্বোস্থয ভবভোগ (Department Of Health, DOH) স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভবভোগগুভলর সোচথ  োজ চোভলচয় যোচি 

যোরো তোচদর সম্প্রদোয়চ  সব হচচয় ভোলভোচব জোচর্। স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভবভোগগুভল বযোপ  টি ো প্রচোরণোর 

পভর ল্পর্ো  চরচে এবং স্থোর্ীয় ি তোর বযবধ্োর্ দরূ  রচত গুরুত্বপূণ ন ভূভ  ো পোলর্  রচত পোচর, 

ভবচশষ  চর চোভ দো যখর্ তুচে থোচ  হসই স য়। এখর্ পয নন্ত, স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভবভোগগুভল হ োভভড-19 

টি ো রণ হপ্রোগ্রোচ র জর্য হসগুভলর 200-টিরও হবভশ সদ্ধক্রয়  চরচে। বুিোর হপ্রোগ্রোচ  

অংশগ্র ণচ  উৎসোভ ত  রোর জর্য DOH স্থোর্ীয় স্বোস্থয ভবভোগগুভলচ  তোচদর  োউভিচত হ ভড োল 

প্রযো টিস, ভিভর্  এবং অর্যোর্য প্রদোর্ োরীচদর  োচে হপ ৌঁেোচর্োর জর্য ভর্যুি  রচে।  

  

সম্প্রভত গভর্ নর  যোভথ হ োচুল সু্কচল যোওয়োর বয়সী ভর্উ ইয় নবোসীচদর  চধ্য হ োভভড-19 টি ো 

হদওয়োর  োরচ  স থ নর্  রোর জর্য ব ু ুখী রোজযবযোপী #ভযোক্সিুসু্কল  যোচম্পইর্ চোলু  রোর 

 থো হ োষণো  চরচের্, যো ভশিোথীচদর, ভশি চদর এবং পভরবোরগুভলর স্বোস্থয ও  লযোণচ  

অগ্রোভধ্ োর হদওয়োর জর্য প্রশোসচর্র অেী োরচ  আচরো অগ্রসর  চর। এই প্রচচষ্টোর অংশ 

ভ চসচব, গভর্ নর হ োষণো  চরর্ হয র্তুর্ #ভযোক্সিুসু্কল পপ-আপ হ োভভড-19 টি ো রণ 

সোইিগুভল এ র্ এলো োয় হখোলো থো চব হযখোচর্ দ্ধজপ হ োচডর তথয হদখোয় হয 12 হথচ  17 

বের বয়সীচদর টি ো হদওয়োর  োর রোজযবযোপী গচ়ির হচচয়   । সু্কচল যোওয়োর বয়সী ভর্উ 

ইয় নবোসীচদর বোবো- ো এবং অভভভোব চদর হ োচর্ো প্রচের উত্তর ভদচত প্রভতটি সোইচি এ জর্ 

সম্প্রদোয়-ভভভত্ত  ভচভ ৎসো হপশোদোরচ  পোওয়ো যোচব। গভর্ নরস বল রোচজযর #ভযোক্সিুসু্কল 

প্রচচষ্টোচ  স থ নর্  রোর জর্য টি োর প্রচণোদর্ো ভ সোচব য নোন্ডোলস আইলযোচন্ড তোচদর আ োদ্ধিত 

হসচেের সংগীত উৎসচবর 125টি ভবর্ো ূচলযর টিভ ি দোর্  চরচে। হয স ল বযদ্ধি তোচদর 

প্রথ  হ োভভড-19 টি োর হডোজ এ টি রোজয-পভরচোভলত #ভযোক্সিুসু্কল পপ-আপ অবস্থোচর্ 

হর্চবর্ তোচদর জর্য টিভ িগুভল উপলব্ধ।  
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