
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/13/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

বর্উ ইয়ম্বকনর হেোদার ফুটিল দলগুম্বলার সাম্বি অংেীদাবরম্বের বভবিম্বে 

#ভোক্সএন্ডউইর্ ফুটিল সুইেম্বেকস েৃেীয় রাউম্বন্ডর বিজয়ীম্বদর র্াম হ াষণা 

কম্বরম্বের্ গভর্ নর হ াকল  

  

েুরষ্কাম্বরর মম্বযে হগম্বমর টটম্বকট, হগম্বমর মম্বযে বিম্বেষ অবভজ্ঞো, স্বাক্ষরযুক্ত বগয়ার 

এিং িাম্বফম্বলা বিলস (Buffalo Bills), বর্উ ইয়কন জায়ান্টস (New York Giants), ও বর্উ 

ইয়কন হজটস (New York Jets) এর কাে হিম্বক  

আম্বরা অম্বর্ক বকেু অন্তভুনক্ত রম্বয়ম্বে  

  

িাম্বফম্বলা বিলম্বসর ব্রুস স্মিিম্বক বর্ম্বয় তেবর করা টটকার প্রবে উৎসাব ে করার বভবিও 

এখাম্বর্ োওয়া যাম্বি এিং বর্উ ইয়কন জায়ান্টম্বসর কাল ন িোংক্সম্বক বর্ম্বয় তেবর করা 

বভবিও এখাম্বর্ োওয়া যাম্বি  

  

9 হসম্বেের হিম্বক 24 অম্বটািম্বরর মম্বযে হকাবভি-19 টটকার প্রিম হিাজ গ্র ণ 

কম্বরম্বের্ এমর্ সি বর্উ ইয়কনিাসী হযাগে বিম্বিবিে  ম্বির্; 12-17 িের িয়সী বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বদর সাম্বি িািা-মা ও অবভভািক প্রম্বিে করম্বে োরম্বির্  

  

আম্বরা দ’ুটট ড্র সম্পন্ন করা  ম্বি হযগুম্বলার বর্য নাবরে সময়সূবি এখাম্বর্ োওয়া যাম্বি; 

হযাগে বর্উ ইয়কনিাসীরা সুইেম্বেকম্বস প্রম্বিে করম্বে োরম্বির্ এখাম্বর্  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াক্ল আজ থর্উ ইয়ক্ন হেটের #ভযাক্সএন্ডউইর্ ফুেবল সুইপটেক্স - টেক্া 

গ্র ণ র্া ক্রা থর্উ ইয়ক্নবাসীটের টেক্া গ্র টণ উৎসাথ ত ক্রার জর্য থর্উ ইয়টক্নর হপশাোর 

ফুেবল েলগুটলার সাটি অংশীোর  টয় র্ক্শাকৃ্ত এক্টে প্রটণাের্া ক্র্ নসূথির তৃতীয়-রাউটন্ডর 

থবজয়ীটের র্ার্ হ াষণা ক্টরটের্। থবজয়ীটের জর্য িাক্া পুরষ্কারগুটলার র্টযয রটয়টে হগটর্র 

টেটক্ে, হগটর্র র্টযয থবটশষ অথভজ্ঞতা, হেথিয়ার্ েয যর, স্বাক্ষরযুক্ত থগয়ার, অযালার্র্াই 

হেটলায়াড়টের সাটি হফসোইর্ (FaceTime) ক্ল, এবং বাটফটলা থবলস, থর্উ ইয়ক্ন জায়ান্টস, ও 

থর্উ ইয়ক্ন হজেস এর ক্াে হিটক্ আটরা অটর্ক্ থক্েয । থর্উ ইয়ক্ন হেে দেবিয়র্থভথিটত ড্র 

ক্রার বযবস্থা ক্টরটে এবং হর্াে পাাঁি সপ্তা  সর্য়বযাপী প্রথত সপ্তাট  র্তযর্ থবজয়ী থর্ব নাির্ ক্রা 

 টব। এসপ্তাট র পটর আটরা েুইবার ড্র ক্রা বাথক্ আটে। 9 হসটেম্বর, 2021 হিটক্ 24 

অটটাবর, 2021 তাথরটের র্টযয হক্াথভি-19 টেক্ার প্রির্ হিাজ গ্র ণ ক্টরটের্ এর্র্ সব থর্উ 

ইয়ক্নবাসী হযাগয থবটবথিত  টবর্। 12-17 বের বয়সী সু্কটল যাওয়ার বয়টসর থর্উ ইয়ক্নবাসীটের 

সাটি বাবা-র্া ও অথভভাবক্ প্রটবশ ক্রটত পারটবর্ এোটর্।  

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?v=95iv3fZssnw
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes/weekly-winners-new-york-state-vax-and-win
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


  

এসব প্রটিষ্টার অংশ থ টসটব হেে প্রথতটে েটলর সাটি থর্টল এক্টে এক্ীভূত থর্থিয়া 

ক্যাটেইর্ও িাল ুক্টরটে, যার র্টযয থর্টজরা হক্াথভি-19 এর টেক্া গ্র ণ ক্টরটের্ এর্র্ 

অযালার্র্াই হেটলায়াড়টের থর্টয় টেক্া গ্র টণ উৎসা  প্রোর্র্ূলক্ থভথিও অন্তভয নক্ত রটয়টে। 

প্রির্ েুইটে থভথিও—বাটফটলা থবলস এর  ল অব হফর্ থিটফন্সিভ এন্ড, ব্রুস ন্সিি এবং থর্উ 

ইয়ক্ন জায়ান্টটসর েুইবাটরর সুপারটবৌল িযাম্পেয়র্, ক্াল ন বযাংক্সটক্ থর্টয় বার্াটর্া থভথিও—সব 

থর্উ ইয়ক্নবাসীটের হেোর সুটযাগ হেয়ার জর্য যিাক্রটর্ এোটর্ ও এোটর্ পাওয়া যাটব।  

  

"আর্াটের #ভযাক্সএন্ডউইর্ ফুেবল সুইপটেক্স টেক্া গ্র টণর জর্য এথগটয় আসা থর্উ 

ইয়ক্নবাসীটেরটক্ উেযাপর্ ক্রটে," িম্বলম্বের্ গভর্ নর হ াকল। "থর্উ ইয়টক্নর সব হপশাোর 

ফুেবল েটলর সাটি অংশীোর  টয়, আর্াটের র্তযর্ টেক্া গ্র টণর উৎসা  প্রোটর্র 

থভথিওগুটলা র্তযর্ উপাটয় সব বয়টসর থর্উ ইয়ক্নবাসীর ক্াটে হপৌৌঁটে যাটব - হযোটর্ থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা শ্রদ্ধা ক্টরর্ ও আস্থা রাটের্ এর্র্ বাতনাপ্রোর্ক্ারীটের ক্াটজ লাগাটর্া  টব। আথর্ 

আর্াটের তৃতীয়-রাউটন্ডর থবজয়ীটের অথভর্ন্দর্ জার্ান্সি, এবং এই গুরুত্বপূণ ন প্রটিষ্টায় তাটের 

প্ল্যােফর্ ন ও ক্ণ্ঠস্বর বযব াটরর সুটযাগ হেয়ায় এবং সব উপযুক্ত থর্উ ইয়ক্নবাসীটক্ টেক্া গ্র টণ 

উৎসা ী ক্রার জর্য হেটের সাটি হযাগ হেয়ায় আথর্ থর্উ ইয়টক্নর ফুেবল েলগুটলাটক্ যর্যবাে 

জার্ান্সি।"  

  

তৃতীয়-রাউটন্ডর থবজয়ীরা  টলর্:  

  

িাম্বফম্বলা বিলস েুরষ্কার:  

অযাটলক্সান্ডার হজন্টাইল, র্ায়াগ্রা ক্াউথন্ট  

িযাথরয়াস ওয়াক্ার, র্র্টরা ক্াউথন্ট  

শর্ হপাপ, ওয়াইথর্ং ক্াউথন্ট  

জজন কু্ইটরাস, এথর ক্াউথন্ট  

ের্াস লুক্াস, অন্টাথরও ক্াউথন্ট  

হজাটসফ গ্রুর্, এথর ক্াউথন্ট  

থর্টক্াল ক্যার্ারাো, এথর ক্াউথন্ট  

  

বর্উ ইয়কন জায়ান্টম্বসর েুরষ্কার:  

ন্সক্রথের্ ন্সজটর্থর্জ, কু্ইি ক্াউথন্ট  

  

বর্উ ইয়কন হজটম্বসর েুরষ্কার:  

আর্ান্ডা হপােনার, থগ্রর্ ক্াউথন্ট  

হরথর্টলথক্র্ ওলাথর্টপকু্র্, থক্ংস ক্াউথন্ট  

র্াোথসয়া ের্াস, ব্রংক্স ক্াউথন্ট  

হজর্স জারটক্ার্, সাটফাক্ ক্াউথন্ট  

র্যাক্াইলা হের্, হরর্টসলার ক্াউথন্ট  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95iv3fZssnw


থর্উ ইয়ক্ন হেটের স্বাস্থয থবভাগ (Department of Health) থবজয়ীটের টেক্াপ্রাথপ্তর অবস্থা যািাই 

ক্টরটে।  

  

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা আজই থর্ক্েস্থ হক্াটর্া টেক্াগ্র টণর হলাটক্শর্ েুাঁটজ থর্টত এবং হক্াথভি-19 

এর টেক্া গ্র ণ ক্রটত vaccines.gov ওটয়বসাইে থভন্সজে ক্রটত পাটরর্, 438829 র্ম্বটর তাটের 

ন্সজপ হক্াি থলটে হর্টসজ পাঠাটত পাটরর্ অিবা 1-800-232-0233 র্ম্বটর হফার্ ক্রটত 

পাটরর্।  

  

থর্উ ইয়ক্ন হেটের #ভযাক্সএন্ডউইর্ ফুেবল সুইপটেক্স সেটক্ন আটরা তিয জার্টত, আগ্র ী 

থর্উ ইয়ক্নবাসীরা সাইেটে থভন্সজে ক্রটত পাটরর্ এোটর্ এবং হযাগয থর্উ ইয়ক্নবাসীরা 

সুইপটেক্টস প্রটবশ ক্রটত পারটবর্ এোটর্।  

  

হক্াথভি-19 এর টেক্া ও সু্কলগার্ী-বয়টসর থশশুটের সেটক্ন আটরা তিয জার্টত, থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা আর্াটের থর্য নাথরত ওটয়বসাইটে ny.gov/vaxtoschool টঠক্ার্ায় থভন্সজে ক্রটত 

পাটরর্ অিবা ইর্োগ্রাটর্ (Instagram) @VaccinateNY অর্ুসরণ ক্রটত পাটরর্।  

  

###  
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