অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 10/27/2021

গভর্রন কোবি হ াকল

হকাবভড-19 এর টিকা সংক্রান্ত ভুল তিে হ াকাম্বিলার জর্ে গভর্রন হ াকম্বলর
#GETTHEVAXFACTS কোম্বেইর্ চালুর হ াষণা

ভুল তিে প্রবতম্বরাম্বে সতে উম্বমাচর্ করা এিং হেসি তিে আ রা গ্র ণ কবর, হেয়ার কবর
এিং হেসি তম্বিের বভবিম্বত কাজ কবর হসগুম্বলা সেম্বকন অবেকতর সুস্থ বসদ্ধান্ত
গ্র ম্বণর উপায় সেম্বকন বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক বেবিত কম্বর হতালাই এই প্রম্বচষ্টার
উম্বেেে
ভোকবসর্ অোোম্বসডর ও জর্সাোরণম্বক তাম্বের কব উবর্টি ও হর্িওয়াম্বকন ভুল তম্বিের
বিরুম্বদ্ধ লড়াই করার জর্ে তাম্বেরম্বক সংস্থার্স ূ প্রোর্ কম্বর
র্তু র্ ক সূন বচম্বত একটি বর্ম্বিবেত াইম্বক্রাসাইি ও ডাউর্ম্বলাডম্বোগে িুলবকি অন্তভুক্ত
ন
রম্বয়ম্বে
ক োভিড-19 এর টি ো সংক্রোন্ত িুল তথ্যের ভিরুথ্ে লড়োইথ্ের উথ্যেথ্যে গির্রন েোভয ক ো ল
আজ অর্লোইথ্র্ এ টি র্তু র্ র্সূন ভি—#GetTheVaxFacts—ক োষণো থ্রথ্ের্। এই েোথ্েইথ্র্
ক োভিড-19 এর টি ো সেভ ত
ন সিথ্িথ্ে কিভয উথ্েগজর্ িুল তযেগুথ্লো পুথ্রোপুভরিোথ্ি ও
স থ্জ কিোধগর্ে ে এর্র্ উপোথ্ে কর্ো োথ্িলো রোর জর্ে এ টি সুভর্ভদনষ্ট ওথ্েিসোইথ্ির
পোযোপোভয ডোউর্থ্লোডথ্ োগে িুলভ ি অন্তিুক্ত
ন রথ্েথ্ে। এই র্তু র্ সংস্থোর্গুথ্লো গিনধোরণ ও
অর্ুিরতো,
ন
পোর্শ্প্রভতক্র
ন
ক্রেো, ভর্রোপত্তো ও গভত, এিং এসথ্ির পোযোপোভয কসোযেোল ভর্ভডেো ও
ভডক্রজিোল ক োরোর্গুথ্লোথ্ত েভড়থ্ে পড়থ্ত যো ো ভযত সর োভর ষড় ন্ত্র সংক্রোন্ত র্তিোদ, ইতেোভদ
সেভ ত
ন িুল তযে কর্ো োথ্িলোে োজ রথ্ি।
"ভর্উ ইেথ্ র
ন প্রোপ্তিেস্ক িেক্রক্তথ্দর 86 যতোংথ্যরও কিভয িেক্রক্ত টি োর র্পথ্ে এ টি কডোজ
গ্র ণ রোর র্ধে ভদথ্ে আর্রো কলো জর্থ্ টি ো কদেোর কেথ্ে অসোধোরণ অগ্রগভত অজনর্
থ্রভে - ভ ন্তু এখথ্র্ো আথ্রো অথ্র্
োজ িোভ রথ্ে কগথ্ে," িম্বলম্বের্ গভর্রন হ াকল। "িুল
তযে েভত র ও ভিপজ্জর্ , ভিথ্যষ থ্র টি ো গ্র ণ রো ভর্থ্ে ভেধোগ্রস্ত অিস্থোে রথ্েথ্ের্
এর্র্ ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দর জর্ে, এিং র্োর্ুষ োথ্ত টি ো সেথ্ ন প্র ৃ ত তযে জোর্থ্ত পোথ্র: ক
কসগুথ্লো ভর্রোপদ, ো ন র, ও ভির্োর্ূথ্লে পোওেো োে তো ভর্ক্রিত রথ্ত আর্রো সি প োথ্ে
ন িুল
তথ্যের ভিরুথ্ে লড়োই থ্র োক্রি। আভর্ সি ভর্উ ইে ি
ন োসীর প্রভত তোথ্দর ভর্উভর্টিথ্ টি ো
সংক্রোন্ত প্র ৃ ত তযে জোর্থ্ত সো ো ে রোর দোভেত্ব পোলথ্র্র জর্ে সভর্িন্ধ
ন অর্ুথ্রোধ জোর্োক্রি—

োথ্ত প্রথ্তেথ্ এই ভিপজ্জর্
রথ্ত পোথ্রর্।"

িোইরোস কযথ্

ভর্থ্জথ্দর রেো

রথ্ত অিভ ত ভসেোন্ত গ্র ণ

র্তু র্ ওথ্েিসোইি ও ভরথ্সোস লোইথ্েভর,
ন
ো ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দর িেি োথ্রর জর্ে ভিষেভিভত্ত িোথ্ি
সোজোথ্র্ো যো থ্ি, এর পোযোপোভয কেি টি ো সেথ্ ন ভর্িুল
ন তথ্যের সন্ধোর্ রথ্ত যো ো
জর্থ্গোষ্ঠীর োথ্ে কপ ৌঁেোথ্র্োর কেথ্ে সো ো ে রথ্ত ভডক্রজিোল ভিজ্ঞোপর্ কদেোর িেিস্থোও িোলু
রথ্ি।
এই র্তু র্ িুলভ ি, ক খোথ্র্ আথ্লোির্োর ভর্থ্দনভয ো, িহুল ক্রজজ্ঞোভসত প্রশ্নোিভল ও উত্তরসর্ূ ,
কসইসোথ্য কসোযেোল ভর্ভডেোর েোপযর্ ও গ্রোভ ক্স, ইতেোভদ অন্তিুক্ত
ন রথ্েথ্ে, ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দর
ভির্শ্স্ত, ভর্িনরথ্ োগে তযে খুথ্ুঁ জ কর্েো ও কযেোর রোর এ টি র্তু র্ জোেগো থ্র ভদথ্ত সো ো ে
রথ্ি। এেোড়োও র্তু র্ সোইি ও েোথ্েইথ্র্র র্থ্ধে ভ িোথ্ি র্ন্দ কলো থ্দর োে কযথ্ আসো
অভির্শ্স্ত থ্েে ভিভিত রথ্ত ে এিং উথ্ত্তজর্োপূণ ও
ন িুল কপোে পুর্রোে কযেোর রোর
আথ্গ ভিথ্িিে ভিষেগুথ্লো জোর্থ্ত ে কস ভিষথ্ে ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দরথ্ সো ো ে রোর জর্ে ভযেো
অন্তিুক্ত
ন যো থ্ি। স্বোস্থে ভিিোগ (Department of Health) এ োভধ িোষোে উপোদোর্গুথ্লো প্রদোর্
রোর জর্ে ভর্উভর্টি সংস্থোগুথ্লোর সোথ্য অংযীদোভরত্ব গথ্ড় তু লথ্ি।
িুল তযে েভড়থ্ে পড়ো কর্ো োথ্িলোে আপভর্ ক 4টি পদথ্েপ গ্র ণ

রথ্ত পোথ্রর্:

1. হেয়ার করার আম্বগ োচাই করুর্। কসোযেোল ভর্ভডেোে ভ েু কযেোর

রোর আথ্গ
রুর্। ভদ আপভর্ অভর্ক্রিত র্, তো থ্ল

তথ্যের র্ূল উৎস ভির্শ্োসথ্ োগে ভ র্ো োিোই
এটি কযেোর রো ভর্রোপদ র্োও থ্ত পোথ্র।
2. উম্বিজর্াপূণ বেম্বরার্া
ন
ও েবির হিম্বে সতকনতা অিলের্ করুর্। িুল তযে প্রোে
কেথ্েই আপর্োর র্থ্র্োথ্ োগ আ ৃ ষ্ট রোর জর্ে র্ যো ৃ ত উথ্ত্তজর্োপূণ িো
ন ির্থ্
কদেোর র্থ্তো কলখো িো েভির সোথ্য আথ্স - সটি তযে প্রোে কেথ্েই অথ্পেো ৃ ত র্
উথ্ত্তজর্োপূণ ন থ্ে যোথ্ ।
3. সেূণ ন ির্া জার্ুর্। িুল তযে প্রোে কেথ্েই আপর্োথ্ িুল পথ্য িোভলত রো অযিো
আতক্রিত রোর উথ্যথ্যে ক োথ্র্ো ির্োর এ টি কেোি অংযথ্ "থ্িথ্ে কর্ে" অযিো
প্রিোর থ্র। ক োথ্র্ো এ টি থ্েথ্ের ভপেথ্র্র পুথ্রো ির্ো ও প্রসঙ্গ জোর্োর কিষ্টো রুর্।
আপভর্ ক তযেটি সেথ্ ন অভর্ক্রিত কসটি আপর্োর আস্থো রথ্েথ্ে এর্র্ তথ্যের
উৎসগুথ্লোও অিভ ত রথ্ে ভ র্ো োিোই রোর র্োধেথ্র্ আপভর্ এিো রথ্ত পোথ্রর্।
4. আপর্ার কব উবর্টিম্বত আস্থাভাজর্ উৎসগুম্বলা সেম্বকন প্রচার করুর্। ভির্শ্স্ত
উৎস কযথ্ সটি তযে কযেোর রোর র্োধেথ্র্ আপর্োর ভর্উভর্টিথ্ত িোথ্লো তযে েভড়থ্ে
ভদথ্ত সো ো ে রুর্। খর্ িোথ্লো, প্র ৃ ত সতে ভিভত্ত তথ্যের োিভত যোথ্ তখর্ িুল
তযে দ্রুত েভড়থ্ে পথ্ড়।
েুক্তরাম্বের সাজনর্ হজর্াম্বরল ড. বভম্বভক ুবতন, বেবর্ এ িেম্বরর শুরুম্বত একটি স্বাস্থে
সংক্রান্ত ভুল তম্বিের বিষম্বয় পরা ে নপ্রকাে কম্বরম্বের্ বতবর্ িম্বলম্বের্, "স্বোস্থে সংক্রোন্ত িুল
তযে জর্স্বোথ্স্থের জর্ে এ টি আশু হুর্ভ , ভিথ্যষ থ্র খর্ আর্রো যীঘ্রই ক োভিড-19 এর
টি ো পোওেোর উপ ুক্ত থ্ত পোথ্র এর্র্ ভযশুথ্দর িোিো-র্োথ্ের োথ্ে কপ ৌঁেোথ্র্ো শুরু রভে। স্বোস্থে

সংক্রোন্ত িুল তথ্যের ভিস্তোর সীভর্ত রোর কেথ্ে আর্োথ্দর সিোইথ্ িূ ভর্ ো পোলর্ রথ্ত থ্ি,
এিং আভর্ ৃ তজ্ঞ ক গির্রন ক ো ল ও ভর্উ ইে ন কেি টি ো সংক্রোন্ত িুল তযে কর্ো োথ্িলোে
স্বতস্ ূ তনিোথ্ি োজ রথ্ে। ভর্থ্জথ্দরথ্ ও আর্োথ্দর ভপ্রেজর্থ্দর সুরভেত রোখথ্ত আর্োথ্দর
সিোর োথ্ে সটি , ভিজ্ঞোর্-ভিভত্ত তথ্যের অেোথ্ক্সস যো ো ভর্ক্রিত রথ্ত এধরথ্র্র সো সী
পদথ্েপই আর্োথ্দর প্রথ্েোজর্।"
বর্উ ইয়কন হেম্বির বচফ হিকম্বর্ালজজ অবফসার ও হডপুটি বচফ ইর্ফরম্ব ের্ অবফসার,
রাজজভ রাও িম্বলর্, "অর্লোইথ্র্ ক োভিড-19 এর টি ো সেভ ত
ন িুল ও সোজোথ্র্ো তযে এর্র্
রূথ্প েভড়থ্ে পড়ো অিেো ত রথ্েথ্ে ক গুথ্লো যর্োক্ত রো টির্, দ্রুত িভধতন থ্ত যোথ্ , এিং
জর্স্বোথ্স্থের জর্ে কর্ভতিোি পভরণভতর োরণ থ্ত পোথ্র। গির্রন ক ো থ্লর #GetTheVaxFacts
র্সূন ভি র্তু র্ র্োধের্ ও িোতনো প্রদোর্ রোর র্োধেথ্র্ িুল তযেথ্ কগোড়ো কযথ্ কর্ো োথ্িলো রথ্ত
সো ো ে রথ্ি, োথ্ত ভর্উ ইে ি
ন োসীরো সটি তথ্যের অেোথ্ক্সস পোর্ এিং প্র ৃ ত তযে কযেোর
রোর সোথ্য ক োগ ভদথ্ত পোথ্রর্। কসোযেোল ভর্ভডেোে আর্োথ্দর কদখথ্ত পোওেো ও কযেোর রো তযে
সেথ্ ন সুস্থ ভসেোন্ত গ্র থ্ণর জর্ে সর্ে ভদথ্ত আভর্ সি ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্ উৎসোভ ত রভে।"
বর্উ ইয়কন বসটি হ লি + সবপিালস (New York City Health + Hospitals)-এর বচফ
উইম্ব র্'স হ লি সাবভনম্বসস অবফসার, ড. উইজি উইলকক্স িম্বলর্, "এ জর্
অিথ্েটিভযেোর্-গোইথ্র্োথ্ োলক্রজে ভ থ্সথ্ি আভর্ ক োভিড-19 এর টি ো সেথ্ ন ভিথ্যষ থ্র
উিরতো
ন
ও গিনধোরণ সেথ্ ন অর্লোইথ্র্ েভড়থ্ে পড়ো িুল তথ্যের োরথ্ণ িরর্িোথ্ি ভিেুব্ধ
থ্েভে। এই টি ো ভর্রোপদ ও ো ন র। আর্রো সি গিনিতী িেক্রক্তথ্ টি ো গ্র ণ রথ্ত সভর্িন্ধ
ন
অর্ুথ্রোধ জোর্োক্রি। ক োভিড-19 গিনিতী িেক্রক্তথ্দরথ্ গুরুতর জটিলতো, ক র্র্ সর্থ্ের আথ্গই
প্রসি থ্ে োওেো অযিো ইথ্ের্ভসি ক েোর ইউভর্থ্ি (ICU) িভতনর প্রথ্েোজর্ ওেোর িভধতন ঝুুঁ ভ র
সম্মুখীর্ থ্র। আর্রো সিোইথ্ এিোও র্থ্র্ ভরথ্ে ভদক্রি ক টি ো উিরতোথ্
ন
প্রিোভিত থ্র র্ো।
এগুথ্লো থ্লো কলো র্ুথ্খ প্রিভলত যো ক গুথ্লোর কর্ো োথ্িলো সতে তযে ভদথ্ে রোিো গুরুত্বপূণ, ন
এিং আর্রো সি ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্ #GetTheVaxFacts এর ভদথ্ আহ্বোর্ জোর্োক্রি।"
FPWA-এর CEO ও এজক্সবকউটিভ বডম্বরক্টর, হজবর্ফার হজার্স অবের্ িম্বলর্, "আর্োথ্দর
কেিজুথ্ড় দ্রুত গভতথ্ত িুল তযে েভড়থ্ে পড়োথ্ রুথ্খ কদেোর উথ্যথ্যে গির্রন ক ো থ্লর
#GetTheVaxFacts র্সূন ভিথ্ আর্রো সোধুিোদ জোর্োই। আর্রো ভির্শ্োস ভর ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দর
ভর্থ্জথ্দর স্বোস্থে সেথ্ ন িোথ্লো ভসেোন্ত গ্র থ্ণর জর্ে তোথ্দর সটি ও ভিজ্ঞোর্সম্মত তথ্যের
অেোথ্ক্সস পোওেো অতেন্ত গুরুত্বপূণ, ন ভিথ্যষ থ্র খর্ আর্রো ভর্উভর্টির অিেন্তথ্র ও
ভর্উভর্টির সথ্ঙ্গ স্বোস্থে ও সুস্থতোথ্ এভগথ্ে কর্েোর জর্ে োজ রভে। এসি ভিষথ্ে তোর
অিেো ত সত ত
ন ো অিলম্বর্ এিং আর্োথ্দর ভর্উভর্টিথ্ প্রথ্েোজর্ীে সংস্থোর্গুথ্লো প্রদোথ্র্র
জর্ে আর্রো গির্রন ক ো লথ্ ধর্েিোদ জোর্োই।"
ব স্প্োবর্ক হফডাম্বরের্ (Hispanic Federation) এর হপ্রবসম্বডন্ট ও CEO, ফ্র্োজি ব রািা
িম্বলর্, "#GetTheVaxFacts েোথ্েইর্ এর্র্ সর্থ্ে এথ্সথ্ে খর্ র্তু র্ উপ ুক্ত িেস ও িুেোর
যি সেথ্ ন অথ্র্ প্রশ্ন উত্থোপর্ রো থ্ি। ক োভিড-19 এর ভিরুথ্ে আর্োথ্দর লড়োইথ্ে
সিথ্িথ্ে কসরো োভতেোর থ্লো টি ো এিং এই জীির্ রেো োরী সরঞ্জোর্ সেথ্ ন সি ভর্উ
ইে ি
ন োসীর োথ্ে িোষোগতিোথ্ি উপ ুক্ত, সতে, ভর্িনরথ্ োগে তযে উপস্থোপর্ রো অতেন্ত

গুরুত্বপূণ।ন ভর্উ ইে ি
ন োসীরো োথ্ত ভর্থ্জথ্দর ও তোথ্দর পভরিোথ্রর জর্ে সিথ্িথ্ে স্বোস্থে র,
অিভ ত ভসেোন্ত গ্র ণ রথ্ত পোথ্র তো ভর্ক্রিত রোর উথ্যথ্যে #GetTheVaxFacts েোথ্েইর্
ততভর রো ও িোলু রোর কেথ্ে গির্রন ক ো থ্লর কর্তৃত্বথ্ আর্রো সোধুিোদ জোর্োই।"
এবেয়ার্ আম্ব বরকার্ হফডাম্বরের্ (Asian American Federation) এর এজক্সবকউটিভ
বডম্বরক্টর হজার্-অোর্ ইউ িম্বলর্, "গির্রন ক ো ল ভর্উ ইে ন কেথ্ি িুল তথ্যের ভিরুথ্ে
লড়োই রোর দোভেত্ব গ্র ণ রথ্ের্ এিং কসজর্ে আর্রো ৃ তজ্ঞ। আর্োথ্দর ভর্উভর্টির সদসেরো
োথ্ত িোস্তি তযে ও প্রর্োভণত ভিজ্ঞোথ্র্র ভিভত্তথ্ত ভসেোন্ত গ্র ণ রোর র্োধেথ্র্ ভর্থ্জথ্দর েভত
কযথ্ রেো থ্রর্ কসিো অতেন্ত গুরুত্বপূণ, ন ভিথ্যষ থ্র এ টি তিভর্শ্ র্ োর্োরীর র্ধে ভদথ্ে
আর্োথ্দর এভগথ্ে োওেোর এই সর্থ্ে। আর্রো এই উথ্দেোগথ্ সর্যর্ন
ভর এিং ভর্থ্জথ্দর িোষোর
সংস্থোর্গুথ্লোথ্ত এগুথ্লো কযেোর রোর প্রতেোযো রোভখ।"
বর্উ ইয়কন ইব ম্বগ্রের্ হকায়াবলের্ (New York Immigration Coalition) এর
এজক্সবকউটিভ বডম্বরক্টর, ুরাে আওয়াম্বে িম্বলর্, "ক োভিড-19 এর ভিরুথ্ে আর্োথ্দর
লড়োইথ্ের পুথ্রো সর্েজুথ্ড় ভর্উ ইে ি
ন োসীরো ভর্থ্জথ্দরথ্ যক্রক্তযোলী ও সভ ষ্ণু ভ থ্সথ্ি প্রর্োণ
থ্রথ্ের্। এখর্ সর্ে এথ্সথ্ে এিো ভর্ক্রিত রোর োথ্ত সোর্থ্র্র সর্েগুথ্লোথ্ত তোথ্দর পভরিোর
ও ভর্উভর্টির স্বোস্থে ও সুস্থতো ভর্ক্রিত রথ্ত প্রথ্তে ভর্উ ইে ি
ন োসী সটি ও োিোইথ্ োগে
তথ্যের অেোথ্ক্সস কপথ্ত পোথ্রর্। এই েোথ্েইর্ কলো জর্থ্ ভর্যেো ধোরণোর র্ুথ্খোয উথ্মোির্
রোর জর্ে এিং তোথ্দর পভরিোরথ্ টি ো সংক্রোন্ত িুল তযে কযথ্ ভর্রোপদ রোখথ্ত তোথ্দর
প্রথ্েোজর্ীে প্র ৃ ত তযে স থ্জ খুথ্ুঁ জ কর্েোর সুথ্ োগ থ্র কদে। ভর্উ ইে ন কেথ্ির পথ্ে এই
পদথ্েপ গ্র ণ রোে আর্রো গির্রন ক ো থ্লর প্রযংসো ভর।"
অোবপচা কব উবর্টি হ লি হসন্টাম্বরর (Apicha Community Health Center) CEO
হিম্বরস রডবরম্বগজ িম্বলর্, "িুল তযে ভর্থ্জই এ টি র্ োর্োরী। এর্র্ র্ োর্োরী ো র্োর্ুষথ্
তোথ্দর সুস্থতোর জর্ে লপ্রসূ ভসেোন্ত কর্েোর জর্ে প্র ৃ ত তযে অেোথ্ক্সস রো কযথ্ ভিরত
রোথ্খ। আর্োথ্দর ভর্উভর্টিথ্ত অথ্র্থ্ ই আথ্ের্ োথ্দর ইংথ্রক্রজ িোষোর দেতো সীভর্ত এিং
তোরো পভরিোর, িন্ধু-িোন্ধি, ও তোথ্দর ভর্জথ্দথ্য জর্ভপ্রে ভডক্রজিোল কসোযেোল কর্িওেো গু
ন থ্লোর
েভড়থ্ে কদেো িুল তযে েোরো প্রিোভিত থ্ে পথ্ড়র্। এসি ভর্উভর্টিথ্ত দী স্থোেী,
ন
র্জিুত
সংথ্ োগ ও ক োগোথ্ োগ গথ্ড় কতোলোর জর্ে আর্োথ্দরথ্ কদেো সংস্থোর্গুথ্লো শুধু ক োভিড-19
সংক্রোন্ত িুল তথ্যের কর্ো োথ্িলোর কেথ্েই গুরুত্বপূণ র্ে,
ন
িরং সোর্ভগ্র স্বোথ্স্থের উন্নভতর
জথ্র্েও গুরুত্বপূণ।ন এই িোথ্লো সর োভর র্ীভতর জর্ে আর্রো গির্রন ক ো থ্লর প্রযংসো ভর ো
এই েভত র তযে েভড়থ্ে পড়োর ভিরুথ্ে লড়োই রোর জর্ে পদথ্েপ গ্র ণ রথ্ে।"
চালস
ন বি. ওয়াং কব উবর্টি হ লি হসন্টার (Charles B. Wang Community Health
Center) এর CEO হকৌেল চোল্লা িম্বলর্, " খর্ টি োর যো আথ্স, তখর্ ভর্থ্জথ্দর ও তোথ্দর
ভপ্রেজর্থ্দর সেথ্ ন কসরো ভসেোন্ত গ্র ণ রথ্ত ভর্উ ইে ি
ন োসীথ্দর প্র ৃ ত, ভিজ্ঞোর্সম্মত িোস্তি
তথ্যের অেোথ্ক্সস প্রথ্েোজর্। কেথ্ির পে কযথ্ আথ্েোক্রজত #GetTheVaxFacts র্সূন ভি
সংস্থোর্সর্ূ প্রদোর্ থ্র এিং েভত র িুল তথ্যের ভিরুথ্ে লড়োই রথ্ত সো ো ে থ্র। এই
প্রথ্িষ্টো এই কেিথ্ ক োভিড-19 এর ভিরুথ্ে অগ্র োেো অিেো ত রোখোর সুথ্ োগ থ্র ভদথ্ি।"

ভর্উ ইে ন কেথ্ির #GetTheVaxFacts েোথ্েইর্ সেথ্ ন আথ্রো তথ্যের জর্ে ভর্উ ইে ি
ন োসীরো
এখোথ্র্ র্তু র্ ওথ্েিসোইথ্ি, FAQ-এর জর্ে সুভর্ভদনষ্ট কপইথ্জ এখোথ্র্ ভিক্রজি রথ্ত পোথ্রর্,
এিং িুলভ ি ও সংস্থোর্গুথ্লো এখোর্ কযথ্ ডোউর্থ্লোড রথ্ত পোথ্রর্।
###
আথ্রো সংিোদ পোওেো োথ্ি এখোথ্র্ www.governor.ny.gov -এ
ভর্উ ইে ন কেি | এক্রক্সভ উটিি কিম্বোর | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সোিস্ক্রোইি

রুর্

