
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/9/2021  গভর্ নর কোবি হ াচুল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল 5 হিম্বক 11 িছর িয়সী বেশুম্বের জর্ে র্তুর্ 'ভোক্সিম্বর্ট, এডুম্বকট, 

গ্র্োজুম্বয়ট' টটকা প্রম্ব াের্া হপ্রাগ্র্াম চালু কম্বরম্বছর্ যাম্বত তারা একটট SUNY িা CUNY 

ফুল স্কলারবেপ হজতার সুম্বযাগ পায়  

  

19 বডম্বসেম্বরর মম্বযে 5 হিম্বক 11 িছর িয়সী িাচ্চাম্বের বপতামাতা এিং অবভভািক 

যারা তাম্বের প্রিম টটকার হডাজ হপম্বয়ম্বছর্ তারা এম্বলাম্বমম্বলাভাম্বি করা ড্রবয়ংম্বয় প্রম্বিে 

করম্বত পাম্বরর্ এখাম্বর্  

 

িৃবিম্বত অন্তভুনক্ত টটউের্, ঘর এিং হিাবডনং  

  

 24 র্ম্বভের হঘাবিত প্রিম বিজয়ীরা স  পাাঁচ সপ্তাম্ব র জর্ে প্রবত সপ্তাম্ব  10 জর্ 

বিজয়ী; ড্রবয়ংম্বয়র সময়সূচী উপলব্ধ এখাম্বর্  

  

বপতামাতা, অবভভািক এিং সম্প্রোয়গুবলম্বক Ny.Gov/Vaxforkids এ হযম্বত উৎসাব ত 

করা  চম্বছ  

 

অকুস্থম্বল প্রোর্কারীম্বের জর্ে উপলব্ধ র্তুর্ হপাস্টার, বস্টকার এিং অর্োর্ে সংস্থার্ 

এখাম্বর্  

  

আজ, ওয়েস্টযেস্টার কাউন্টির মাউি ভার্ নর্ নর্বারহুড নেলথ নেিাযর (Mount Vernon 

Neighborhood Health Center) একটি নকান্টভড-19 ন্টিন্ট িংয়ের েম়ে, গভর্ নর কযান্টথ নোেুল 5 

নথযক 11 বছর ব়েেী ন্টিশুযের টিকা নেও়োর জর্য র্তুর্ প্রযেষ্টার ন াষণা কযরযছর্, যার মযযয 

আযছ তরুণ ন্টর্উ ই়েকনবােীযের জর্য একটি র্তুর্ টিকাকরণ প্রযণাের্া নপ্রাগ্রাম োল ুকরা - যার 

েল 'ভযাক্সিযর্ি, এডুযকি, গ্রযাজযু়েি'। 19 ন্টডযেম্বযরর মযযয টিকার প্রথম নডাজ নর্ও়ো 5 নথযক 

11 বছর ব়েেী বাচ্চাযের বাবা-মা এবিং অন্টভভাবকরা তাযের ন্টিশুর জর্য নয নকাযর্া েুই বা োর 

বছযরর নস্টি ইউন্টর্ভান্টে নটি অ  ন্টর্উ ই়েকন (State University Of New York, SUNY) বা ন্টেটি 

ইউন্টর্ভান্টে নটি অ  ন্টর্উ ই়েকন City University Of New York, CUNY) কযলজ বা ন্টবশ্বন্টবেযালয়ে 

েমূ্পণ ন বৃন্টি পাও়োর েুযযাযগর জর্য রাযজযর প্রযণাের্া নপ্রাগ্রাযম প্রযবি করযত পাযরর্; বৃন্টিযত 

টিউির্,  র এবিং নবাডন অন্তভুনক্ত। 24 র্যভম্বর নথযক প্রন্টত েপ্তাযে েিটি ন্টবজ়েী ন াষণা করা 

েযব, পাাঁে েপ্তাযের নম়োযে নমাি 50 জর্ ন্টবজ়েী ন্টর্ব নাের্ করা েযব।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.ny.gov%2Fs3%2FVaccinate-Educate-Graduate-Vaccine-Incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254392348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8XmhJEe27HoMN7ftgwS5XMlICg3GiIfoaBlaAxaYpz0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fny.gov%2Fvaccinateeducategraduate&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254402311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1D7JpWUaFK6Zd4myV0oo5A4Qu48kVcIfm3H16u7kx3Q%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254412263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Lmc2TtYcrYcw%2FMKDP3g8Hcj2%2BtHkBhqjoErNKcZkG3I%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254412263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0fkPozux760pOGAsvbgxJEeWWo1Cdf8VpSzVchZuWCc%3D&reserved=0


"অবযিযষ নকান্টভড-19 এর টিকা 5 নথযক 11 বছর ব়েেী ন্টর্উ ই়েকনবােীযের জর্য এযে নগযছ," 

গভর্ নর হ াচুল িম্বলম্বছর্। "েকল নযাগয ন্টিশু এবিং তাযের পন্টরবাযরর জর্য টিকাটি 

অযাযিেযযাগয এবিং উপলব্ধ করার জর্য আমাযের গুরুত্বপূণ ন কাজ েলযছ - এবিং যারা টিকা 

নর্র্ তাযের আমরা েৃজর্িীলভাযব েমথ নর্ করব এবিং উেযাপর্ করব। 'ভযাক্সিযর্ি, এডুযকি, 

গ্রযাজযু়েি' নপ্রাগ্রামটি ন্টিশুযের জর্য একটি SUNY বা CUNY কযলজ বা ন্টবশ্বন্টবেযালয়ে 

ন্টবর্ামূযলয টিউির্ নজতার একটি অোযারণ েুযযাগ, এবিং আন্টম বাবা-মা এবিং অন্টভভাবকযের 

তাযের ন্টিশুযক টিকা ন্টর্যত োোযয করার জর্য অর্ুযরায করন্টছ এবিং জীবযর্-একবার-পাও়ো-

যা়ে এমর্ এই নপ্রাগ্রাযম তাযের প্রযবি করযত োোযয করযত অর্ুযরায করন্টছ৷"  

  

রাযজযর প্রযণাের্া নপ্রাগ্রাযমর ন্টবজ়েীরা নয নকার্ SUNY বা CUNY অযাযোন্টেয়েিে বা বযাযেলর 

ন্টডন্টগ্র নপ্রাগ্রাযম েুই বা োর বছযরর পূণ ন-েময়ের অযয়ের্ পাযবর্, যার মযযয ন্টর্ম্নন্টলন্টিতগুন্টল 

রয়েযছ:  

  

• টিউির্:  ন্টর্উ ই়েকন নস্টি বা ন্টেটি ইউন্টর্ভান্টে নটিযত ইর্-যস্টি টিউিযর্র েমূ্পণ ন িরে।  

• টিউির্-বন্টেভূনত িরে:  SUNY কযলজগুন্টলযত গড় িরে পয নন্ত বই, েরঞ্জাম এবিং 

পন্টরবেযর্র জর্য ভাতা এবিং  র ও নবান্টডনিং এর িরে।  

• বেবাে:  কযাম্পাযে বেবােকারী ন্টিক্ষাথীরা যাতা়োত করা ছাত্রযের তুলর্া়ে নবন্টি  র 

এবিং নবাডন ভাতা পাযবর্। কযাম্পাযে ন্টিক্ষাথীযের জর্য আবাের্ উপলব্ধ র্া েযল, তারা 

কযাম্পাযে বেবােকারী ন্টিক্ষাথীযের মযতা েমার্ ভাতা পাযবর্।  

  

CUNY চোম্বেলর হফবলি বভ. মাম্বতাস রবিম্বগজ িম্বলম্বছর্, "5 বছযরর কম ব়েেী ন্টিশুযের 

জর্য টিকা পাও়োর নযাগযতা প্রোন্টরত করযত পারা আমাযের আরও নবন্টি আত্মন্টবশ্বােী কযর নয 

আমরা কায নকরভাযব নকান্টভড-19 নক েমর্ করব এবিং ন্টর্উ ই়েযকনর েমূ্পণ ন অথ ননর্ন্টতক 

পুর্রুদ্ধাযরর জর্য িতনগুন্টল স্থাপর্ করব৷ 'ভযাকন্টেযর্ি, এডুযকি, গ্রযাজযু়েি' নপ্রাগ্রামটি 

ন্টপতামাতা এবিং অন্টভভাবকযের তাযের ন্টিশুযের েুরন্টক্ষত করযত আরও উৎোন্টেত করযব এবিং 

আমরা তাযের এটি করযত প্রবলভাযব উৎোন্টেত কন্টর। আমরা গভর্ নর নোেুলযক যর্যবাে জার্াই 

ন্টর্উ ই়েকনবােীযের টিকা নর্ও়োর জর্য উৎোন্টেত করার জর্য এবিং রাযজযর পুর্রুত্থাযর্ োোযয 

করার জর্য CUNY-এর িক্সক্তিালী েুর্ামযক কাযজ লাগাযর্ার জর্য।"  

  

SUNY চোম্বেলর ক্সজম মালাট্রাস িম্বলম্বছর্, "টিকাকরণ ন্টছল SUNY জযুড় আরও স্বাভান্টবক 

ন্টিক্ষাগত এবিং কযাম্পাে অন্টভজ্ঞতার োন্টবকাটি। এির্ নযযেতু অল্প ব়েস্ক বযক্সক্তযের কাযছও 

একটি অর্ুযমান্টেত টিকার ন্টবকল্প রয়েযছ, এটি এই মোমারীটির নিষ নেিার জর্য আযরকটি 

ন্টবিাল পেযক্ষপ, এবিং প্রযতযকযক তাযের িি নপযত উৎোন্টেত করার জর্য আমাযের যথাোযয 

নেষ্টা োন্টলয়ে নযযত েযব। আন্টম গভর্ নর নোেুলযক োযুবাে জার্াই এই র্তুর্ প্রযণাের্ার োযথ 

আমাযের একটি কযাম্পাযে ন্টবর্া টিউিযর্র িরে েে অিংিগ্রেণ করার েুযযাগ নেও়োর জর্য। 

আমরা েন্টতযই আিা কন্টর আমাযের রাজয জযুড় পন্টরবারগুন্টল এই অ ারটির েুন্টবযা নর্যব।"  

  

বর্উ ইয়কন হস্টট  ায়ার এডুম্বকের্ সাবভনস কম্বপ নাম্বরেম্বর্র (New York State Higher 

Education Services Corporation) হপ্রবসম্বডন্ট ড. গুইলারম্বমা বলর্াম্বরস িম্বলম্বছর্, "আন্টম 

গভর্ নর নোেুলযক 5 নথযক 11 বছর ব়েেীযের টিকা েম্প্রোরযণ নর্তৃত্ব নেও়োর জর্য এবিং ন্টর্উ 



ই়েযকনর আরও নবন্টি যুবকযের টিকা নর্ও়োর জর্য উৎোন্টেত করার উযেযিয তার পেযক্ষযপর 

জর্য যর্যবাে জার্াই৷ 'ভযাকন্টেযর্ি, এডুযকি, গ্রযাজযু়েি' টিকা প্রযণাের্া নপ্রাগ্রাম োল ুকরা ন্টর্উ 

ই়েকনযক োমন্টগ্রকভাযব ইন্টতবােক নকান্টভড নকযের েিংিযা কমাযত এবিং েমস্ত ন্টর্উ 

ই়েকনবােীযক েুরন্টক্ষত করযত েক্ষম করযব। তরুণযের জর্য ন্টর্উ ই়েযকনর একটি ন্টবশ্বমাযর্র 

প্রন্টতষ্ঠাযর্ পূণ ন বৃন্টি পাও়োর আরও েুযযাগ থাকা়ে, 5-11 বছর ব়েেী বাচ্চাযের টিকা নর্ও়োর 

জর্য এির্কার নেয়ে ভাল েম়ে আর নর্ই।"  

নযাগয েও়োর জর্য, বাচ্চাযের ব়েে 5 নথযক 11 বছযরর মযযয েযত েযব এবিং ন্টর্উ ই়েকন নস্টযির 

বান্টেন্দা েযত েযব। ন ডাযরল আইর্ অর্ুোযর, নযাগয েও়োর জর্য ন্টিশুযের অবিযই ববয স্থা়েী 

বান্টেন্দা বা মান্টকনর্ র্াগন্টরক েযত েযব। এই টিকাকরযণর উৎোেোর্ কম নেূন্টের বয়েভার বেযর্র 

জর্য ন ডারাল নকান্টভড-19 ত্রাণ এবিং প্রোর তেন্টবল বযবহৃত েযব।  

  

ন্টপতামাতা এবিং অন্টভভাবকরা তাযের নযাগয েন্তার্যের েয়ে প্রযবি করযত পাযরর্ এিাযর্ এবিং 

যাযের ইিারযর্ি অযাযিে নর্ই তারা ন াযর্ একটি এন্টি জমা ন্টেযত কল করযত পাযরর্ 1-833-

697-4829 র্ম্বযর। ন্টর্উ ই়েকন নস্টি প্রন্টত েপ্তাযে যত্রতত্রভাযব ড্রন্ট়েিং পন্টরোলর্া করযব এবিং 

ন্টবজ়েীযের ন্টর্উ ই়েকন নস্টি স্বাস্থয ন্টবভাগ (New York State Department of Health) এবিং ন্টর্উ 

ই়েকন নস্টি ো়োর এডুযকির্ োন্টভনযেে কযপ নাযরির্ (New York State Higher Education 

Services Corporation) দ্বারা যাোই করা েযব।  

  

প্রন্টত ন্টিশুর জর্য শুযুমাত্র একটি এন্টি গ্রেণ করা েযব এবিং ন্টিশুযের এন্টির অন্তত একন্টের্ 

আযগ তাযের প্রথম নকান্টভড-19 টিকা ন্টর্যত েযব। েমস্ত 'ভযাকন্টেযর্ি, এডুযকি, গ্রযাজযু়েি' 

নপ্রাগ্রাযমর ড্রন্ট়েিংগুন্টলর মাযযযম এন্টি করা েযব। অন্টতন্টরক্ত তথয পাও়ো যাযব েরকান্টর 

ন্টর়্েমাবলী-নত।  

  

এছাড়াও, বাবা-মা এবিং অন্টভভাবকযের রাযজযর র্তুর্ ওয়েবোইি ny.gov/vaxforkids প্রা়েিই 

ক্সজজ্ঞান্টেত প্রশ্ন, এবিং র্তুর্ েিংস্থার্ এ যাও়োর জর্য উৎোে নেও়ো েযে ন্টিশুযের জর্য 

নকান্টভড-19 টিকা েম্পন্টকনত তযথযর উযেযিয। রাজয েম্প্রন্টত নপন্টড়োটিক প্রোর্কারীযের এবিং 

অকুস্থযল থাকা ন্টিশুযের টিকা প্রোর্কারী এলাকাগুন্টলযক েো়েতা করার জর্য বতন্টর-করা-

োমগ্রী নযাগ কযরযছ র্তুর্ নপাস্টার এবিং ন্টস্টকার েে, যা এিাযর্ উপলব্ধ।  

  

ন্টর্উ ই়েকনবােীরা যারা 5-11 বছর ব়েেী ন্টিশুযের জর্য টিকার অযাপয়েিযমি ন্টর্য নারর্ করযত 

োর্ তারা তাযের ন্টিশুর ন্টিশুযরাগ ন্টবযিষজ্ঞ, পান্টরবান্টরক ন্টেন্টকৎেক, কাউন্টি স্বাস্থয ন্টবভাগ, 

ন ডাযরলগতভাযব নযাগযতাপ্রাপ্ত স্বাস্থয নকন্দ্র (Federally Qualified Health Centers, FQHC), 

গ্রামীণ স্বাস্থয নকন্দ্র বা  াযম নন্টে, নযগুন্টল এই ব়েেী গ্রুযপর জর্য টিকাকরণ পন্টরোলর্া করযছ, 

তাযের োযথ নযাগাযযাগ করযত উৎোন্টেত করা েযে। বাবা-মা এবিং অন্টভভাবকরা vaccines.gov 

এ নযযত পাযরর্, তাযের ক্সজপ নকাড 438829 র্ম্বযর নিিি করযত পাযরর্, অথবা কাছাকান্টছ 

অবস্থার্গুন্টল িুাঁযজ নপযত 1-800-232-0233 র্ম্বযর কল করযত পাযরর্। ন্টর্ক্সিত করুর্ নয 

প্রোর্কারী  াইজার-বায়োএর্যিক নকান্টভড-19 টিকা প্রোর্ কযর, নযযেতু এই ব়েযের নগাষ্ঠীর 

জর্য অর্য নকান্টভড-19 টিকা এিযর্া অর্ুযমান্টেত র়্ে। এই েময়ে, ন্টর্উ ই়েকন নস্টযির গণ টিকা 

নেও়োর োইিগুন্টল বতনমাযর্ 12 বছর বা তার নবন্টি ব়েযের মার্ুষযের জর্য বযবোর করা েযে, 

এবিং আমাযের #VaxToSchool পপ-আপগুন্টল 12- নথযক 17 বছর ব়েেীযের উপর র্জর 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.ny.gov%2Fs3%2FVaccinate-Educate-Graduate-Vaccine-Incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254422219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lLEs6HV0Woqg5Ow%2F3a7Kbb%2BpbdXj8QYcgNBdthHIB38%3D&reserved=0
ফোন:833-697-4829
ফোন:833-697-4829
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fvaccination-scholarship-incentive%2Fofficial-rules-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254422219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p6XkrAxnAIOp5GkSW44Ga3dBJ2xmK45PTzfEWa3MLNg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fvaccination-scholarship-incentive%2Fofficial-rules-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254422219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=p6XkrAxnAIOp5GkSW44Ga3dBJ2xmK45PTzfEWa3MLNg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254432176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IHvGCnh73ve1TevhkiSoFZqm6HobVLOJQ%2BtvWi9YoXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fcovid-19-vaccines-children-and-adolescents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254432176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IHvGCnh73ve1TevhkiSoFZqm6HobVLOJQ%2BtvWi9YoXM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-about-5-11-year-olds-and-covid-19-vaccine&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254442131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UbqgREm4UwSXMD7q9abGQe%2FPcgpcpe1bWJxW0ug9QE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-about-5-11-year-olds-and-covid-19-vaccine&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254442131%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UbqgREm4UwSXMD7q9abGQe%2FPcgpcpe1bWJxW0ug9QE4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Ffrequently-asked-questions-about-5-11-year-olds-and-covid-19-vaccine%23resources&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254452091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CoENgLlKaod87maQhSXplLk6K4XKNfQXXjwcmRD5ZJw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Feducational-assets-1&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C9fabf872cc684672014108d9a3c0af71%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720870254452091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F5SxkhTyNSe%2FlvjCW9eXJDVvK%2B0aadcDMlBYXHVgEB0%3D&reserved=0


নকন্দ্রীভূত কযর আযছ৷ নয অন্টতন্টরক্ত নপ্রাগ্রান্টমিং এবিং ইযভিগুন্টল 5 - 11 বছর ব়েেীযের উপর 

র্জর নকন্দ্রীভূত কযর, নেগুন্টলর কথা িীঘ্রই ন াষণা করা েযব৷  
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