
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 11/23/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

গভর্ নর হ াচুল সরাসবর হেম্বসজ পাঠাম্বর্ার প্রম্বচষ্টার কিা হ াষণা কম্বরম্বের্ বর্উ 

ইয়কনিাসীম্বের েম্বযে হকাবভড-19 টিকাকরণ িাড়াম্বর্ার জর্ে এিং িুস্টার েি হর্ওয়ার 

 ার িাড়াম্বর্ার জর্ে  

  

গভর্ নর কুওম্বো হ াষণা কম্বরম্বের্ হে 2.5 বেবলয়র্ বর্উ ইয়কনিাসী SMS বরোইন্ডার 

হপম্বয়ম্বের্  

  

বর্উ ইয়কন হস্টি বর্উ ইয়কনিাসীম্বের গুরুত্বপূণ ন টিকাকরণ এিং িুস্টাম্বরর হোগেতা 

সংক্রান্ত তিে সম্পম্বকন বিজ্ঞাবপত করম্বে আম্বরা হিবে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের এই েুটির 

েরশুম্বে টিকা বর্ম্বত উৎসাব ত করার জর্ে  

  

প্রম্বচষ্টার েম্বযে আম্বে ইংম্বরজজ ও স্প্োবর্ে ভাষায় র্তুর্ SMS হিক্সি পাঠাম্বর্া, 

এম্বক্সলবসওর পাস বিজ্ঞবিকরণ, তার সাম্বি িবয নত বডজজিাল এিং বিজ্ঞাপম্বর্র প্রম্বচষ্টা  

   

প্রসাবরত বেক্ষা এিং অোকম্বসম্বসর প্রম্বচষ্টার অংে সকল বর্উ ইয়কনিাসীম্বের টিকা বর্ম্বত 

এিং তাম্বের বপ্রয়জর্ম্বের সা ােে করার জর্ে সজক্রয় করার উম্বেম্বেে  

  

গভর্ নর হ োচুল সরোসরর হেসসজ পোঠোসর্োর বরধ নত প্রসচষ্টোর কথো হ োষণো কসরসের্ রর্উ 

ইয়কনবোসীসের েসধে হকোরভড-19 টিকোকরণ বোড়োসর্োর জর্ে এবং বুস্টোর শি হর্ওয়োর  োর 

বোড়োসর্োর জর্ে আসন্ন েুটির েরসুসের আগেসর্ সোসথ সোসথ। সরোসরর হেসসজজং হপ্রোগ্রোেটি 

রোসজের চলেোর্ এবং বেোপক প্রচোরোরভযোসর্র অংশ যো রর্জিত কসর হয টিকো এবং হযোগেতো 

সংক্রোন্ত খবর সরোসরর রর্উ ইয়কনবোসীসের কোসে হপ ৌঁেোয়, অকুস্থসল আরও হবরশ বোতনোবো কসক 

সজক্রয় কসর। আজ, রোজে তোর সপ্তে SMS হিক্সি বোতনো চোল ুকসরসে, যো ইংসরজজ এবং স্প্েোরর্শ 

ভোষোয় শুরু করো  সে৷ হিক্সিটি রর্উ ইয়কনবোসীসের েসর্ কররসয় হেয় হয 5 বের বো তোর হবরশ 

বয়সী বোচ্চোসের হকোরভড-19 এর রবরুসে টিকো হেওয়ো এবং 18 বো তোর হবরশ বয়সী হযোগে রর্উ 

ইয়কনবোসীরো তোসের বুস্টোর হডোজ হর্ওয়ো জরুরী রপ্রয়জর্সের সোসথ রর্রোপে েুটি উেযোপর্ 

করসত পোরো রর্জিত করোর জর্ে।  

  

"এই সরোসরর হেসসজজং প্রসচষ্টো রর্উ ইয়সকনর বহুস্তরীয় প্রচোরোরভযোসর্র অংশ যো রর্উ ইয়সকনর 

পররবোরগুরলসক সমৃ্পক্ত কসর তোসের পররবোসরর প্রসতেকসক টিকো হেওয়ো  সয়সে এবং তোরো 

সেস্ত প্রস্তোরবত টিকোর হডোজগুরলর সোসথ আপ-িু-হডি আসের্ তো রর্জিত করোর জর্ে," গভর্ নর 

হ াচুল িম্বলর্। "আেোসের রবশোল গণ তসথের হক শসলর অংশ র সোসব, SMS হিক্সি হেসসজজং 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-covid-19-booster-doses-eligible-new-yorkers&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5bb29784232f4588a09008d9aec3f0e3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732978998232266%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LYgIh3g4buyUY%2FSjAeyJJa5gH0qRJZR8SS4jYkN%2BlNg%3D&reserved=0


এবং এসক্সলরসয়র পোস রবজ্ঞরপ্তকরণ বেব োর কসর - আেরো এই গুরুত্বপূণ ন বোতনোগুরলর েোধেসে 

আরও হবরশ রর্উ ইয়কনবোসীর কোসে হপ ৌঁেসত পোরর, এবং যোরো সমূ্পণ নভোসব বুস্টোর শি প্রোপ্ত তোসের 

সম্প্রেোসয়র অর্েসের সো োযে করোর জর্ে অর্ুপ্রোরণত করসত পোরর৷ আপরর্ যখর্ টিকো এবং 

আপর্োর বুস্টোর হর্র্, আপরর্ হকবল রর্সজসকই র্য়, আপর্োর রপ্রয়জর্সকও রক্ষো করো অবেো ত 

রোখসত পোসরর্। পররবোর এবং বনু্ধসের সোসথ একটি রর্রোপে এবং স্বোস্থেকর েুটির েরসুে 

উপসভোগ করোর জর্ে টিকোগুরল গুরুত্বপূণ ন এবং আরে এই েোরোত্মক ভোইরোসসর রবস্তোর হরোধ 

করসত সো োযে করোর জর্ে রর্উ ইয়কনবোসীসক টিকো হর্ওয়োর জর্ে প্রবলভোসব উত্সোর ত করর।"  

  

ইংসরজজ এবং স্প্েোরর্শ ভোষোয় চোলু  ওয়োর কোরসণ, হয বেজক্তরো প্রোথরেকভোসব তোসের টিকো 

হপসয়রেসলর্ এবং একটি গণ টিকোকরণ সোইসি থোকোকোলীর্ হিক্সি বোতনো হপসত সম্মরত রেসয়সের্ 

তোরো রর্ম্নরলরখত বোতনোটি পোসবর্:  

  

একটি রর্রোপে েুটির জর্ে, আপর্োর পররবোসরর সবোইসক টিকো রর্সত সো োযে করুর্। NYers 5+ 

এর হকোরভড-19 টিকো এবং হযোগে 18+ যোরো, তোসের একটি বুস্টোর গ্র ণ করো উরচত। এখোসর্ যোর্: 

ny.gov/vaccine  

  

SMS হিক্সি কেোসম্পইর্ েোড়োও রর্উ ইয়কন হস্টি একটি উৎসগীকৃত ওসয়বসোইি ততরর কসরসে, 

অকুস্থসল প্রেোর্কোরীসের জর্ে হযোগে জর্সংখেোর কোসে তথে প্রচোসর স োয়তো করোর উসেসশে 

বুস্টোর হডোজ, অরতররক্ত হডোজ, হযোগেতো, প্রোয়শই জজজ্ঞোরসত প্রশ্ন স  এবং 5-11 বের বয়সী 

রশশুসের জর্ে একটি র্তুর্ েোইসক্রোসোইি স । বুস্টোর উপলব্ধ  ওয়োর পর হথসক এখর্ পয নন্ত, 

NYS 2.5 রেরলয়র্ রর্উ ইয়কনবোসীর কোসে সোতটি হিক্সি বোতনো পোটঠসয়সে। রোজে এসক্সলরসয়র পোস 

হ োল্ডোরসের সোসথ পুশ হর্োটিরিসকশর্ হেসসজজং এর েোধেসে হযোগোসযোগ অবেো ত হরসখসে, যোর 

েসধে বুস্টোর হডোজ সংক্রোন্ত হেসসজও আসে।  

  

এেোড়োও আেরো সম্প্রেোয়-রভরিক রবশ্বস্ত বোতনোবো কসের জর্ে আেোসের কোজ চোরলসয় যোজে, 

েশ নক-রর্রেনষ্ট পপ-আপ হক শল এবং ঐরত েগত রবজ্ঞোপসর্র প্রসচষ্টো হযের্ র্তুর্ PSAS চোলু 

করো  সয়সে 5-11 বের বয়সী রশশুসের জর্ে এবং রোসজের #VaxtoSchool প্রসচষ্টো। আসরো 

জোর্সত এবং আপর্োর রবর্োেূসলের টিকো বো বুস্টোর হডোসজর অেোপসয়ন্টসেন্ট রর্ধ নোরর্ করসত 

এখোসর্ যোর্।  

  

###  
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