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শ্েম্বের প্রিম টিকা সংক্রান্ত মোম্বেি িাস্তিায়ম্বর্র পর স্বাস্থ্েম্বসিা কমীম্বের বিষম্বয় 

গভর্ নর শ্ াচুম্বলর আপম্বেি প্রোর্  

  

মোম্বেি কার্ নকর  ওয়ার পর শ্িম্বক শ্কাম্বর্া স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্র িন্ধ িাম্বকবর্ িম্বল 

জার্াম্বর্া  ম্বয়ম্বে  

  

24/7 অপাম্বরের্ শ্সন্টাম্বরর তোরবক এিং স্বাস্থ্েম্বসিা শ্কন্দ্র শ্িম্বক প্রশ্নসমূম্ব র সমাধার্ 

প্রোর্ করা  ম্বয়ম্বে  

  

গভর্ নম্বরর বর্ি না ী আম্বেে প্রম্বয়াজর্ অর্ুর্ায়ী েূর্েতা পূরম্বের জর্ে শ্র্াগে স্বাস্থ্েম্বসিা 

কমীেল উম্বেখম্বর্াগেভাম্বি সম্প্রসারে কম্বরম্বে  

  

স্টেটের টেকা সংক্রান্ত ম্যাটেে বাস্তবায়টের পটর গভে নর কযাথি স্ট াচুল আজ  াসপাতাল ও 

অেযােয স্বাস্থ্যটসবা স্টকন্দ্রসমূ্ট র কম্ীটের সম্পটকন একটে আপটেে জাথেটয়টেে। ম্যাটেে 

কার্ নকর  ওয়ার পর স্টিটক স্টেেজটুে স্টকাটো স্বাস্থ্যটসবা স্টকন্দ্র বন্ধ িাটকথে বটল জাোটো 

 টয়টে।  

  

"আম্াটের সব নব ৃৎ োথয়ত্ব  টলা আম্াটের সবটচটয় অরথিত জেটগাষ্ঠীটক সুরথিত রাখা, এবং 

থেউ ইয়কনবাসীটের থেরাপে রাখার স্টিটে আম্াটের থিয়জেটের জেয র্ারা স্টসবা িোে কটর 

িাটকে স্টসসব স্বাস্থ্যটসবা কম্ীটের টেকািাথি থেশ্চিত করা অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ন," িম্বলম্বের্ 

গভর্ নর শ্ াচুল। "িস্তুথত স্টেয়া ও থেউ ইয়কনবাসীটের সুরথিত রাখার স্টিটে র্ারা গুরুত্বপূর্ ন 

পেটিপ গ্র র্ কটরটেে আথম্ স্টসসব স্বাস্থ্যটসবা স্টকন্দ্র, ইউথেয়ে, ও স্বাস্থ্যটসবা কম্ীর িথত 

কৃতজ্ঞ, এবং স্বাস্থ্যটসবা স্টকন্দ্রগুটলার কার্ নক্রম্ অবযা ত িাকা থেশ্চিত করটত আম্রা তাটের 

সাটি কাজ করথে। আম্রা পথরথস্থ্থত তোরথক করা এবং স্টর্টকাটো সম্সযা সম্াধাটের জেয 

স্টেকট াল্ডারটের সাটি কাজ করা চাথলটয় র্াটবা, এবং আথম্ িটয়াজে অেুর্ায়ী বােথত 

পেটিপ গ্র র্ করটত িস্তুত আথে।"  

  

স্বাস্থ্য থবভাটগর (Department of Health) স্টেতৃটত্ব স্টেেবযাপী কম্ীটের কার্ নক্রম্ ও িবর্তা 

অবযা তভাটব তোরথক করা, স্বাস্থ্যটসবা স্টকন্দ্রগুটলাটক থেটেনশো িোে করা এবং িটয়াজে 

অেুর্ায়ী স্বাস্থ্যটসবা িোেকারীটের থবরূপ পথরথস্থ্থত স্টম্াকাটবলায় সা ার্য করার উটেটশয 24/7 

একটে অপাটরশে স্টসন্টার পথরচালোর জেয গভে নর থেটেনশ থেটয়টেে।  

  



ম্যাটেে কার্ নকর  ওয়ার পর স্টিটক, অপাটরশে স্টসন্টাটরর থবষয়থভথিক থবটশষজ্ঞগর্ িভাথবত 

 ওয়া ফ্যাথসথলটেগুটলার সাটি পথরথস্থ্থত স্টম্াকাটবলা ও সম্াধাে শোক্ত করটত কাজ করটেে।  

  

SUNY থসটেটম্র ম্টধয, সব ফ্যাথসথলটে গুরুত্বপূর্ ন স্টসবাগুটলা বজায় রাখটত কার্ নপথরচালোর 

স্টিটে সম্ন্বয়সাধে কটরটে।  

  

আজ সকাল পর্ নন্ত, 87%  াসপাতাল কম্ী সম্পূর্ নভাটব টেকা গ্র র্ কটরটেে। ফ্যাথসথলটে পর্ নাটয় 

পূর্ ন থববরর্ এখাটে পাওয়া র্াটব। গতকাল, গভে নর স্ট াচুল িািথম্ক োো িকাশ কটরটেে 

স্টর্খাটে ম্যাটেে বাস্তবায়টের ফ্টল স্বাস্থ্যটসবা কম্ীটের টেকা গ্র টর্র  ার বশৃ্চি স্টপটয়টে বটল 

স্টেখা স্টগটে। সব নটশষ পাওয়া োো অেুর্ায়ী ম্যাটেে স্টম্টে চলা কম্ীটের শতকরা  ার থেটচ 

স্টেওয়া  টলা:  

• স্টকাথভে-19 টেকার কম্পটি একটে স্টোজ গ্র র্ কটরটেে এম্ে োথস নং স্ট াটম্র 

কম্ীটের সংখযা 92%।  

• স্টকাথভে-19 টেকার কম্পটি একটে স্টোজ গ্র র্ কটরটেে এম্ে িািবয়স্ক 

স্টসবাটকটন্দ্রর কম্ীটের সংখযা 89%।  

• স্টকাথভে-19 টেকার কম্পটি একটে স্টোজ গ্র র্ কটরটেে এম্ে  াসপাতাটলর কম্ীটের 

সংখযা 92%।  

  

###  
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