
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/25/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 
 

হ ামিাম্বর টিকাদাম্বর্র  ময় ীমা হেষ  ওয়ার প্রস্তুবি ব ম্ব ম্বি, প্রবিম্বরাধম্ব াগে 

স্বাস্থ্েম্ব িা কমী  ংকি হমাকাম্বিলায় গভর্ নর হ াচুম্বলর  মবিি পবরকল্পর্া প্রকাে  

  

পবরকল্পর্ার মম্বধে স্বাস্থ্েম্ব িা ফ্োব বলটিগুম্বলাম্বি কমী  রিরা  পূরম্বের উম্বেম্বেে 

জরুবর অিস্থ্া হ াষোর প্রস্তুবি অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

 

অর্ে হেি িা হদম্বে লাইম্ব ন্সপ্রাপ্ত হ াগে স্বাস্থ্েম্ব িা হপোজীিী,  ম্প্রবি গ্র্োজুম্বয়ি 

 ওয়া, অি রপ্রাপ্ত এিং অিীম্বি অর্ুেীলর্ করা স্বাস্থ্েম্ব িা হপোজীিীম্বদর বর্উ ইয়ম্বকন 

অর্ুেীলর্ করার  ক্ষমিা প্রদার্ করম্বি  

  

অর্োর্ে বিকম্বল্পর মম্বধে হমবিম্বকল প্রবেক্ষেপ্রাপ্ত র্োের্াল গািন বর্ ুক্ত করা, হফ্িাম্বরল 

দমু্ব নাগকালীর্ হমবিম্বকল   ায়িা টিম্বমর (DMAT) জর্ে অর্ুম্বরাধ জার্াম্বর্া, হমবিম্বকল 

হপোজীিীম্বদর জর্ে বভ ার অর্মু্বরাম্বধর অগ্র্গবিম্বি   ায়িার জর্ে হফ্িাম্বরল 

 রকাম্বরর  াম্বি কাজ করা অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

জর্স্বাস্থ্ে রক্ষায় স্বাস্থ্েম্ব িা কমীরা টিকা গ্র্ ে কম্বরম্বের্ িা বর্শ্চিি করার বিষম্বয় 

গভর্ নর অিল রম্বয়ম্বের্  

 

স োমবোরে টিকোদোরেে  ময় ীমো সেষ হওয়োে প্রস্তুতি তহর রব, গভে নে কযোতি সহোচুল আজ 

সেিবযোপী হো পোিোল ও অেযোেয স্বোস্থ্যর বো ফ্যোত তলটিরি প্রতিরেোধর োগয কমী  ংকি 

সমোকোরবলোয় একটি  মতিি পতেকল্পেো প্রকোে করেরেে।  

  

"আমেো আমোরদে তপ্রয়জেরদে  ুেতিি েোখরি এখরেো সকোতভড-এে তবরুরে লড়োই করে  োচ্ছি, 

এবং এই লড়োইরয় আমোরদেরক আমোরদে কোরে িোকো  ম্ভোবয  কল হোতিয়োে কোরজ লোগোরি 

হরব," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াচুল। "আতম কমীরদে লভযিোে পতেতস্থ্তিে প্রতি তেতবড়ভোরব লিয 

সেরখতে, এবং আমোরদে স্বোস্থ্যর বো কমীে  ংখযো বচৃ্ছেে জেয এবং আমোরদে হো পোিোল ও 

অেযোেয স্বোস্থ্যর বো ফ্যোত তলটিে সবোঝো লোঘব কেোে সিরে  োহো য কেরি আমোরদে একটি 

পতেকল্পেো েরয়রে। টিকো গ্রহণ কেরি এতগরয় আ ো  কল স্বোস্থ্যর বো কমীরদে আতম  োধুবোদ 

জোেোই, এবং আতম টিকো গ্রহণ েো কেো অবতেষ্ট  কল স্বোস্থ্যর বো কমীরক টিকো গ্রহণ কেরি 

 তেব নন্ধ অেুরেোধ জোেোচ্ছি  োরি িোেো স বো প্রদোে কেো অবযোহি েোখরি পোরেে।"  

  

প্ররয়োজে হরল কমী  েবেোহ বচৃ্ছেে জেয অেয সেি বো সদরে লোইর ন্সপ্রোপ্ত স োগয স্বোস্থ্যর বো 

সপেোজীবী,  ম্প্রতি গ্রযোজরুয়ি হওয়ো, অব েপ্রোপ্ত এবং অিীরি অেুেীলে কেো স্বোস্থ্যর বো 



সপেোজীবীরদে তেউ ইয়রকন অেুেীলে কেোে অেুমতি সদয় এমে জরুতে অবস্থ্ো সঘোষণোে একটি 

তেব নোহী আরদে স্বোিে কেোে প্রস্তুতি এই পতেকল্পেোে মরধয অন্তভুনক্ত েরয়রে।  

  

শ্রম তবভোগ (Department of Labor) একটি তেরদনেেো জোতে করেরে স  টিকো গ্রহণ কেরি 

অস্বীকৃতি জোেোরেোে কোেরণ বেখোস্ত হরয়রেে এমে কমীেো সমতডরকল  ুর োগ- ুতবধোে জেয 

একটি ববধ ডোক্তোে-অেুরমোতদি অেুরেোধ েোড়ো আেএমপ্লয়রমন্ট ইন্সুযরেন্স পোওয়োে স োগয হরবে 

েো।  

  

অেযোেয তবকরল্পে মরধয সমতডরকল প্রতেিণপ্রোপ্ত েযোেেোল গোডন তে ুক্ত কেো, এবং স্থ্োেীয় স্বোস্থ্য ও 

সমতডরকল বযবস্থ্োরক  োহো য কেরি দরু নোগকোলীে সমতডরকল  হোয়িো টিম (DMAT) তেরয়োরগে 

জেয সফ্ডোরেল  েকোরেে  োরি অংেীদোে হওয়ো অন্তভুনক্ত েরয়রে। স ই োরি, সমতডরকল 

সপেোজীবীরদে জেয তভ োে অেুরেোরধে অগ্রগতিরি  হোয়িোে উপোয় মূহ খুুঁজরি গভে নে 

সহোচুরলে সফ্ডোরেল  েকোে ও সেি প নোরয়ে অেয সেিৃবরৃেে  োরি কোজ কেোে পতেকল্পেো 

েরয়রে।  

  

22 স রেম্বে প নন্ত, তেউ ইয়কন সেরিে  কল হো পোিোল কমীে 84%  ম্পূণ নভোরব টিকো গ্রহণ 

করেরেে। 23 স রেম্বে প নন্ত, তেউ ইয়কন সেরিে  কল প্রোপ্তবয়স্ক স বোরকরেে 81% কমী 

এবং  কল েোত নং সহোম ফ্যোত তলটিে 77% কমী  ম্পূণ নভোরব টিকো গ্রহণ করেরেে।  

  

সেরিে স্বোস্থ্য তবভোরগে (Department of Health) জোতে কেো তবতধমোলো অেু োয়ী, হো পোিোল ও 

েোত নং সহোরম িোকো তেউ ইয়কন সেরিে  কল স্বোস্থ্যর বো কমীরক স োমবোে, 27 স রেম্বরেে মরধয 

সকোতভড-19 এে টিকোে প্রিম সডোজ গ্রহণ কেরি হরব, এবং সহোম সকয়োে, হ তপ , ও প্রোপ্তবয়স্ক 

স বোরকে  হ আওিোভুক্ত অেযোেয  ংস্থ্োে কমীরদে 7 অরটোবরেে মরধয টিকো গ্রহণ কেরি 

হরব। এই তবধোে তেউ ইয়কন সেরি অেুেীলে করেে এমে সেরিে বোইরেে এবং চুচ্ছক্তবে  কল 

সমতডরকল কমীে জরেযও প্রর োজয হরব।  

  

"েো ন তহর রব আমেো আমোরদে সেোগীরদে জেয স েো স বো প্রদোে কেরি এবং এ ব প্ররচষ্টোয় 

গভে নরেে  োরি কোজ কেরি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমোরদে সেোগী ও  হকমীরদে েিোে জেয আমোরদে 

প নোপ্ত কমী প্ররয়োজে, এবং মহোমোেী চলোকোলীে  মরয়ে  ংকিকোলীে অবস্থ্োয় তফ্রে  োওয়ো 

এড়োরি আমেো  ম্ভোবয  ব তকেু কেরি চোই। গভে নে সহোচুরলে সেিৃরেে জেয, এবং েো ন, 

সেোগীরদে  হোয়িো কেো, এবং  ম্ভোবয স েো স বো তেচ্ছিি কেোে জেয িোে  োহ ী ও সকৌেলগি 

পতেকল্পেোে জেয আমেো িোে প্রতি কৃিজ্ঞ," িম্বলম্বের্ বর্উ ইয়কন হেি র্াম্ব ন  

অোম্ব াব ম্বয়েম্বর্র (New York State Nurses Association) এশ্চিবকউটিভ বিম্বরক্টর, 

পোি হকর্, RN।  

  

"SUNY হো পোিোরল প নোপ্ত িহতবল ও কমী পোওয়োে জেয UUP  ংগ্রোম চোতলরয়  োরব এবং 

আমোরদে  দ যরদে ও িোরদে সেোগীরদে স্বোস্থ্য ও তেেোপত্তো েিোয় তেরবতদি েরয়রে।  ম্ভোবয কমী 

 ংকরিে কিো তবরবচেোয় গভে নে সহোচুরলে গ্রহণ কেো পদরিপ আমেো অেুধোবে কেরি 

সপরেতে। আমেো আেোবোদী স  এই পদরিপ গ্রহণ কেোে প্ররয়োজে হরব েো। আমেো  কল UUP 

 দ য এবং  কল তেউ ইয়কনবো ীে প্রতি অতবলরম্ব টিকো গ্রহণ কেোে জেয জরুতে আহবোে 



জোেোরেো অবযোহি েোখরবো," িম্বলম্বের্ হেিবরক ই. হকায়াল, PH.D, হপ্রব ম্বিন্ট অি 

ইউর্াইম্বিি ইউবর্ভাব নটি প্রম্বফ্েন্স।  
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