
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল বর্উ ইয়ম্বকনর হেোদার ফুটিল টটম্বের সাম্বি অংেীদাবরম্বের কিা হ াষণা 

কম্বরম্বের্ যা বর্উ ইয়কনিাসীম্বদর টটকাকরণ সেি নর্ কম্বর  

  

িাম্বফম্বলা বিলস, বর্উ ইয়কন জায়ান্টস এিং বর্উ ইয়কন হজটস এই ইবন্টম্বেম্বটড বেবডয়া 

কোম্বেইর্ এিং ভোকবসর্ ইর্ম্বসর্টটভ হপ্রাোম্বে অন্তভুনক্ত যাম্বে বর্উ ইয়ম্বকনর আরও 

েবরিারম্বক এই েরম্বে টটকা বদম্বে উৎসাব ে করা যায়  

  

NYS #VaxandWin ফুটিল সুইেম্বেক অন্তভুনক্ত; হগে টটবকট, বিম্বেষ ইর্-হগে 

অবভজ্ঞো, স্বাক্ষবরে হেলার সরঞ্জাে এিং আরও অম্বর্ক বকেু স  েুরস্কার হজোর 

জর্ে 5টট ড্র  

  

হযাগে বর্উ ইয়কনিাসী যারা োম্বদর প্রিে টটকার হডাজ হেম্বয়ম্বের্ হসম্বেের 9 হিম্বক 

অম্বটাির 24 েয নন্ত োরা প্রম্বিে করম্বে োম্বরর্ এোম্বর্  

  

29 হসম্বেের প্রিে বিজয়ীম্বদর হ াষণা, ড্রবয়ং এর সেয়সূচী উেলব্ধ এোম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ থর্উ ইয়র্ক্নর থির্টি হেশাদার ফুিবল দর্লর সার্ি অংশীদাথরর্ের 

মাধ্যর্ম এক্টি সমথিি থমথিয়া এবং টিক্া প্রর্ াদর্া ক্ম নসূথচ হ াষ া ক্র্রর্ের্ যা বিনমার্র্ থর্উ 

ইয়র্ক্নর টিক্া র্া হর্ওয়ার্দর টিক্া থদর্ি স ায়িা ক্র্র। মাথির্েল মার্ক্নটিং প্রর্চষ্টা এবং 

#VaxandWin ফুিবল সুইের্ের্ক্র মর্ধ্য রর্য়র্ে বার্ফর্লা থবলস, থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস এবং 

থর্উইয়ক্ন হজিস যারা রার্জযর সার্ি হযাগদার্ ক্রর্ব সক্ল থর্উ ইয়র্ক্নর টিক্া র্া হর্ওয়া হযাগয 

প্রাপ্তবয়ের্দর এবং হযাগয েুর্ল যাওয়ার বয়র্সর থক্র্শার-থক্র্শারীর্দর এই শরর্ি টিক্া হর্ওয়ার 

জর্য যখর্ থর্উ ইয়ক্নবাসীরা েুল, ক্াজ, এবং ফুিবল হখর্ল হফর্র।  

  

"আমরা হযমর্ হখর্লায়াড়র্দর ক্াে হির্ক্ শুর্র্থে, হসরা প্রথিরক্ষা  ল এক্টি ভাল আক্রম । 

থর্উ ইয়ক্ন রাজয হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর টিক্া হদওয়ার হক্ষর্ে অসাধ্ার  অগ্রগথি ক্র্রর্ে - 

থক্ন্তু এখর্ও ক্াজ ক্রা বাথক্ আর্ে। এক্টি র্িুর্ ফুিবল হমৌসমু শুরু  ওয়ার সার্ি সার্ি, আথম 

এক্টি র্িুর্ হখলার মার্ে এই ক্াজ চাথলর্য় যাওয়ার জর্য থর্উ ইয়র্ক্নর সমস্ত হেশাদার ফুিবল 

দর্লর সার্ি এই অর্র্য টিক্া প্রর্ াদর্া ক্ম নসূথচ হ াষ া ক্রর্ি হের্র গথব নি," গভর্ নর হ াচুল 

িম্বলর্। "আথম থর্উ ইয়র্ক্নর দলগুথলর্ক্ ধ্র্যবাদ জার্াই-বার্ফর্লা থবলস, থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস 

এবং থর্উ ইয়ক্ন হজিসর্ক্ - এই সজৃর্শীল ক্ম নসূথচটি আমার্দর সার্ি শুরু ক্রার জর্য এবং 

https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
http://www.ny.gov/vaxandwin


হক্াথভি-19 টিক্া হর্ওয়ার গুরুে সম্পর্ক্ন বািনা েথড়র্য় থদর্ি রার্জযর সার্ি হযাগদার্ ক্রার 

জর্য। যথদ আেথর্ অর্েক্ষা ক্র্র িার্ক্র্, এখর্ই টিক্া হর্ওয়ার সময়।"  

  

থর্উ ইয়র্ক্নর থির্টি ফুিবল দর্লর সর্ে ক্াজ ক্রা এখর্ েয নন্ত সব হচর্য় থবস্িৃি টিক্া 

সক্রক্রয়ক্রর্ র মর্ধ্য এক্টি, সমথিি থবে র্ প্রচার ায় প্রথিটি টির্মর প্রাক্তর্ হখর্লায়াড়র্দর 

সার্ি, যারা প্রর্িযর্ক্ই COVID-19 টিক্া হের্য়র্ের্, র্িুর্ টিক্াক্রর্ র উৎসা  প্রদার্ ক্রার 

থভথিও এবং হরথিও হসগর্মন্ট অন্তভুনক্ত ক্রা  র্য়র্ে । থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস, েিক্াে, 

থিক্রজিাল এবং হসাশযাল থমথিয়ার মাধ্যর্ম হিথলথভশর্, হরথিও ইংর্রক্রজ এবং স্প্যাথর্শ ভাষায় 

প্রথিটি দর্লর থমথিয়া চযার্র্ল জরু্ড় রার্জযর টিক্াক্রর্ র বািনার এক্ীভূিক্র র্ক্ অন্তভুনক্ত 

ক্রা  র্য়র্ে যার্ি িারা থবশ্বাস ক্রর্ি োর্র এমর্ এক্টি ক্র্ের মাধ্যর্ম থর্উ ইয়র্ক্নর সমস্ত 

েথরবার্রর ক্ার্ে হেৌৌঁোর্ি োর্র - যা  ল িার্দর থপ্রয় ফুিবল দল।  

  

সমস্ত হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর টিক্া হদওয়ার জর্য আমার্দর প্রর্চষ্টায় হক্ার্ প্রর্চষ্টা অবথশষ্ট 

হর্ই িা থর্ক্রিি ক্রার জর্য রার্জযর অেীক্ার্রর উের থভথি ক্র্র র্িুর্ টিক্াক্র  ক্ায নক্রম 

সম্প্রসার  ক্র্র। এখর্ েয নন্ত, থর্উ ইয়র্ক্নর প্রাপ্তবয়ের্দর মর্ধ্য 80% এর উের অন্তি এক্টি 

টিক্ার হিাজ হের্য়র্ের্ (CDC), িার সার্ি 59.3% 12-17 বের বয়সী এবং 68.9% 16-25 বের 

বয়সী অন্তি এক্টি ভযাক্থসর্ হিাজ হের্য়র্ের্। রার্জযর বহুমুখী #VaxtoSchool হক্ৌশর্লর 

েথরেূরক্  র্য়, থবশ্বস্ত হমর্সঞ্জার হর্িওয়াক্ন সক্রক্রয় ক্রা যা থেিামািা এবং েুল-বয়সী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর্দর সার্ি হক্াথভি-19 টিক্া গ্র র্ র গুরুে সম্পর্ক্ন ক্িা বলর্ি োরা রার্জযর 

প্রর্চষ্টার জর্য গুরুেে ূ ন।  

  

"সমস্ত হযাগয থর্উইয়ক্নবাসী হক্াথভি-19 টিক্া োর্ িা থর্ক্রিি ক্রার জর্য রার্জযর ক্াজ 

অবযা ি রর্য়র্ে," িম্বলর্ স্বাস্থ্ে কবেের্ার ড:  াওয়াডন জুকার। "অর্র্ক্গুথল মাধ্যম জরু্ড় 

থর্উ ইয়র্ক্নর হেশাদার ফুিবল দর্লর সার্ি আমার্দর অংশীদাথরে এক্টি সংক্িময় মু রূ্িন 

আমার্দর র্াগাল প্রসাথরি ক্রর্ি সা াযয ক্রর্ব, এবং যখর্ শরর্ির হমৌসুম শুরু  য়। হক্াথভি-

19 টিক্া থর্রােদ, ক্ায নক্র এবং ভাইরার্সর থবরুর্ে আমার্দর সব হচর্য় বড় সুরক্ষা - এবং আথম 

বার্ফর্লা থবলস, থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস এবং থর্উ ইয়ক্ন হজিসর্ক্ ধ্র্যবাদ জার্াই আমার্দর সার্ি 

হযাগ হদওয়ার জর্য যখর্ আমরা সব বয়র্সর থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর ক্ার্ে হেৌৌঁের্ি িাথক্ িার্দর 

অর্ুপ্রাথ ি ক্রর্ি ক্ায নক্র উোর্য়।"  

  

ব্রুস স্মিি, প্রাক্তর্ িাম্বফম্বলা বিলম্বসর হেম্বলায়াড় এিং  ল অফ হফম্বের বডম্বফস্মিভ 

এন্ড: “থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর টিক্া হদওয়ার এই গথিশীল উর্দযার্গর অংশ  র্ি হের্র আথম গথব নি। 

হক্াথভি-19 এর থবরুর্ে লড়াইর্য় আমরা সবাই এক্ই দর্লর হখর্লায়াড়। এক্সার্ি আমরা 

ক্রজির্ি োথর।"  

  

বকে হেগুলা, িাম্বফম্বলা বিম্বলর োবলক এিং সভােবে: “আমরা হক্াথভি-19এর থবরুর্ে 

অবযা ি লড়াইর্য় গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল এবং থর্উ ইয়ক্ন রার্জযর প্রর্চষ্টার্ক্ সমি নর্ ক্রর্ি হের্র 

গথব নি। জায়ান্টস এবং হজির্সর সার্ি হযাগ থদর্য়, আমরা সবাই আশাবাদী হয আমরা আমার্দর 

রার্জয আমার্দর টিক্া হদওয়ার  ারর্ক্ উন্নি ক্রর্ি সা াযয ক্রর্ি োথর।"  

  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccine-demographic-data
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccines-school-aged-new-yorkers


"থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টরা থর্উ ইয়ক্ন রাজয এবং স্বাস্থ্য থবভার্গর (Department of Health) সার্ি 

অংশীদার  র্ি হের্র গথব নি, মার্ুষর্ক্ টিক্া হদওয়ার জর্য উৎসাথ ি ক্রার এই গুরুেেূ ন 

উর্দযার্গ," বর্উ ইয়কন জায়ান্টম্বসর হেবডম্বকল সাবভনম্বসর বসবর্য়র ভাইস হপ্রবসম্বডন্ট রবর্ 

িার্ নস িম্বলর্। "প্রথিটি টিক্া হদওয়া বযক্রক্ত আমার্দর জীবর্ বা াঁচার্ি এবং এই ম ামারী অথিক্রম 

ক্রর্ি সা াযয ক্রর্ব যা আমার্দর অর্র্ক্র্ক্ প্রভাথবি ক্র্রর্ে। টিক্াগুথল থবস্তারর্ক্ ধ্ীর 

ক্রর্ি এবং মার্ুষর্ক্ সুরথক্ষি রাখর্ি অিযন্ত ক্ায নক্র বর্ল প্রমাথ ি  র্য়র্ে। ভযাক্থসর্ 

সম্পর্ক্ন হয ক্ার্রার প্রশ্ন িাক্র্ল িার বযক্রক্তগি থচথক্ৎসর্ক্র সার্ি ক্িা বলা উথচি।"  

  

"আমার্দর সম্প্রদার্য়র স্বাস্থ্য ও থর্রােিা আমার্দর এক্ র্ম্বর অগ্রাথধ্ক্ার", বর্উ ইয়কন 

হজটম্বসর (New York Jets) বচফ হেবডকোল অবফসার ডাাঃ হডবেয়র্ োটটনি িম্বলর্। 

"হযর্ িু থর্উ ইয়ক্নবাসীরা েুল, ক্াজ এবং ইর্ভর্ন্ট থফর্র হযর্ি িার্ক্, আমরা যারা টিক্া 

হর্ওয়ার হযাগয জর্য িার্দর সবাইর্ক্ উৎসাথ ি ক্থর। থর্উ ইয়ক্ন হজিস সংস্থ্ার েক্ষ হির্ক্, 

আমরা এই গুরুেেূ ন ক্ার্জ রার্জযর সার্ি অংশীদার  র্ি হের্র গথব নি এবং সক্ল থর্উ 

ইয়ক্নবাসীর্দর ক্ার্ে বািনাটি েথড়র্য় থদর্য়থে যার্ি আমরা থর্র্জর্দর রক্ষা ক্রর্ি োথর এবং 

এর্ক্ অেরর্ক্ রক্ষা ক্রর্ি োথর।"  

  

ক্ম নসূথচর অংশ থ সার্ব, রাজয #VaxandWin ফুিবল সুইের্েক্ চাল ুক্র্রর্ে, থির্টি ফুিবল 

দলর্ক্ থর্র্য় এক্টি র্িুর্ টিক্ার প্রর্ াদর্ার হপ্রাগ্রাম। সুইের্ের্ক্র জর্য এথিগুথল আজ সক্ল 

থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর জর্য হখালা, যারা িার্দর প্রিম COVID-19 টিক্ার হিাজ হসর্েম্বর 9 হির্ক্ 

অর্টাবর 24 েয নন্ত হের্য়থেল, যা থর্উ ইয়ক্নবাসীর্দর টিক্া হদওয়ার জর্য আর্রক্টি 

বাধ্যিামূলক্ আহ্বার্ প্রদার্ ক্র্র।  

  

হযাগয থর্উইয়ক্নবাসীরা 18 এবং িার হবথশ বয়সী বার্ফর্লা থবলস, থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস, এবং 

থর্উ ইয়ক্ন হজিস হির্ক্ েুর্রা চারর্ি হখলার টিথক্ি, থবর্শষ ইর্-হগম অথভজ্ঞিা, হেথিয়াম 

িুযর, স্বাক্ষথরি িীর্মর থগয়ার, প্রাক্তর্ হখর্লায়াড়র্দর সার্ি হফসিাইম ক্ল, এবং আরও অর্র্ক্ 

থক্েু স  েুর্রা েথরবার্রর জর্য েুরোর ক্রজির্ি প্রর্বশ ক্রর্ি োর্রর্। বাবা-মা বা 

অথভভাবক্রা িার্দর হযাগয 12-17 বের বয়সী সন্তার্র্দর জর্য প্রর্বশ ক্রর্ি োর্রর্। প্রিম 

থবজয়ীর্দর 29 হসর্েম্বর হ াষ া ক্রা  র্ব, প্রথি সপ্তার্  েরবিী চার সপ্তার্ র জর্য র্িুর্ ড্রথয়ং 

 র্ব।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা vaccines.gov-এ হদখর্ি োর্রর্, িার্দর ক্রজে হক্াি 438829 র্ম্বর্র োোর্ি 

োর্রর্, অিবা 1-800-232-0233এ ক্ল ক্র্র ক্াোক্াথে টিক্াক্রর্ র অবস্থ্ার্ খুাঁর্জ হের্ি 

োর্রর্ এবং আজই COVID-19 এর থবরুর্ে টিক্া থর্র্ি োর্রর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন রার্জযর #VaxandWin ফুিবল সুইের্েক্ সম্পর্ক্ন আরও জার্র্ি, আগ্র ী থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা সাইিটি হদখর্ি োর্রর্ এখার্র্ এবং হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসী সুইের্েক্গুথলর্ি 

প্রর্বশ ক্রর্ি োর্রর্ এখার্র্।  

  

http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


হক্াথভি-19 টিক্া এবং েুল-বয়সী থশশুর্দর সম্পর্ক্ন আরও জার্র্ি, থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

আমার্দর হিথির্ক্র্িি ওর্য়বসাইি ny.gov/vaxtoschool হদখর্ি োর্রর্ অিবা অর্সুর  

ক্রর্ি োর্রর্ @VaccinateNY ইর্োগ্রার্ম।  
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