
 

অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/2/2021  গভর্ নর কোবি হ াকল 

 

 

হকাবভড-19 এর বিরুম্বে আম্বরা উন্নত সুরক্ষার জর্ে বর্উ ইয়কনিাসীম্বেরম্বক িুস্টার েট 

গ্র ণ করম্বত সবর্ি নন্ধ অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্বয় গভর্ নর হ াকম্বলর "িুস্ট আপ, বর্উ ইয়কন" 

কোম্বেইর্ চালুর হ াষণা  

  

ছুটটর হেৌসুম্বে এিং র্তুর্ ভোবরম্বয়ম্বের হুেবকর েুম্বে, এই কোম্বেইর্ হস্টটিোপী 

টটকার িুস্টার হডাজ পাওয়ার জর্ে হ াগেতাসেন্ন প্রাপ্তিয়স্ক িেক্তিম্বেরম্বক টাম্বগ নট 

করম্বি  

  

বিজ্ঞাপম্বর্র প্রম্বচষ্টার েম্বধে  ম্বরর িাইম্বর প্রচারণা এিং স ম্বজ অোম্বেসম্ব াগে QR হকাড 

ও  াইপারবলংক স  বডক্তজটাল কে নসূবচ অন্তভুনি রম্বয়ম্বছ  

  

একটট স্বাস্থ্েকর ছুটট কাটাম্বত সি বর্উ ইয়কনিাসী বর্ম্বজম্বের পবরিার ও িনু্ধ-িান্ধিম্বক 

টটকা গ্র ণ করম্বত, িুস্টার হডাজ গ্র ণ করম্বত সা া ে করম্বত পাম্বরর্, এিং জর্স্বাস্থ্ে 

সংক্রান্ত ভাম্বলা আচরণগুম্বলা চচনা করম্বত পাম্বরর্  

  

বর্উ ইয়কনিাসীরা তাম্বের বির্ােূম্বলে হকাবভড-19 এর টটকা গ্র ম্বণর সেয়সূবচ বর্ধ নারণ 

করম্বত পারম্বির্ এোম্বর্ অিিা িুস্টার হডাম্বজর সেয়সূবচ বর্ধ নারণ করম্বত 

পারম্বির্ এোম্বর্  

  

ক োভিড-19 এর ভিরুদ্ধে আদ্ধরো উন্নত সুরক্ষোর জন্য ভন্উ ইয়দ্ধ ের প্রোপ্তিয়স্ক িযক্তিদ্ধের প্রভত 

তোদ্ধের িুস্টোর কডোজ গ্রহদ্ধের জন্য সভন্ি েন্ধ অন্ুদ্ধরোধ জোভন্দ্ধয় গিন্ ের কহো ল আজ কস্টটিযোপী 

"িুস্ট আপ, ভন্উ ইয় ে" চোল ু দ্ধরদ্ধেন্। কস্টট যখন্ ওভিক্রন্ িযোভরদ্ধয়দ্ধের জন্য তেোরভ  চোভলদ্ধয় 

যোদ্ধে, এই ন্তুন্ ভিক্ষো ও ভিজ্ঞোপদ্ধন্র প্রদ্ধচষ্টো ভন্উ ইয় েিোসীদ্ধের িদ্ধন্  ভরদ্ধয় ভেদ্ধি কয ক োভিড-

19 এর ভিরুদ্ধে সদ্ধি েোচ্চ সুরক্ষো পোওয়োর জন্য, টট োর স্থোভয়ত্ব িকৃ্তের জন্য, এিং িোইরোদ্ধসর 

ভিরুদ্ধে  ভিউভন্টট ও ভপ্রয়জন্দ্ধের সুরভক্ষত রোখদ্ধত এ টট িুস্টোর িট গ্রহে  রোর প্রদ্ধয়োজন্ 

রদ্ধয়দ্ধে।  

  

"এই  যোদ্ধেইদ্ধন্র িধয ভেদ্ধয়, কলো জন্ যখন্ েুটটর ভেন্গুদ্ধলো উেযোপদ্ধন্র জন্য প্রস্তুভত ভন্দ্ধে 

কসসিদ্ধয় আিরো িযোন্োর ও প্রেি েন্ী িযিহোর  দ্ধর তোদ্ধেরদ্ধ  িুস্টোর িট গ্রহদ্ধের িযোপোদ্ধর আগ্রহী 

 দ্ধর কতোলোর িোতেো কপ ৌঁদ্ধে ভেক্তে," িম্বলম্বছর্ গভর্ নর হ াকল। "যভে আপন্োর িয়স 18 িেদ্ধরর 

কিভি হয়, তোহদ্ধল আপভন্ অভিলদ্ধে ভিন্োিূদ্ধলযর িুস্টোর কডোজ গ্রহে  রদ্ধত পোরদ্ধিন্। এটট 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313459412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wGpeE175JvPHS53RhuZ1%2FgNxnHC%2ByACVd2DZv4Y1zkw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9lMZhHUoz9PXdJmxRZgypbWr7KXXWkmEgLBBBZQgwvU%3D&reserved=0


আপন্োদ্ধ  িোড়ভত সুরক্ষো ভেদ্ধি, এিং এটট আপন্োর ভপ্রয়জন্দ্ধের সুরভক্ষত রোখদ্ধতও সোহোযয 

 রদ্ধি। এটট এই েুটটর কি সুদ্ধি আপন্োর জন্য সদ্ধি েোচ্চ পয েোদ্ধয়র িহৎ আচরে হদ্ধত পোদ্ধর।"  

  

"িুস্ট আপ, ভন্উ ইয় ে"  যোদ্ধেইন্ কস্টটিযোপী জন্ভপ্রয় কগ্রোসোভর কস্টোর, িল, ও ট্রোন্ক্তজট 

কস্টিন্গুদ্ধলোদ্ধত পভরচোভলত হদ্ধি, কসইসোদ্ধে িুদ্ধলটটন্, কপোস্টোর, ও িোভিভিভডয়ো ক্তিন্গুদ্ধলোও 

িযিহোর  রো হদ্ধি। এেোড়োও সোচে ইক্তিন্ এিং কসোিযোল ভিভডয়ো চযোদ্ধন্লগুদ্ধলোদ্ধত প্রোপ্তিয়স্কদ্ধের 

 োদ্ধে কপ ৌঁেোদ্ধন্োর জন্য এই  ি েসূভচ অন্লোইন্ ভিজ্ঞোপন্ও িযিহোর  রদ্ধি। সি  যোদ্ধেইন্ 

ক্তক্রয়ো লোদ্ধপ এ টট QR ক োড িো হোইপোরভলং  েো দ্ধি যোদ্ধত ভন্উ ইয় েিোসীরো সহদ্ধজই 

সিয়সূভচ সংক্রোন্ত তেয এিং িুস্টোর িট গ্রহদ্ধের গুরুত্ব সেদ্ধ ে আদ্ধরো তেয জোন্দ্ধত ইেু  

িযক্তিদ্ধের জন্য সংস্থোন্সিূহ অযোদ্ধেস  রদ্ধত পোদ্ধরন্। িভধ েত গুরুত্ব সহ োদ্ধর এিং এ টট 

সিয়োন্ুগ িোতেো ভন্দ্ধয়, এই  ি েসূভচ 6 ভডদ্ধসের কেদ্ধ  চোলু হদ্ধি এিং চোর সপ্তোহ ধদ্ধর চলদ্ধি।  

  

গিন্ ের কহো ল ও কস্টদ্ধটর স্বোস্থয ভিিোগ (Department of Health) সি ভন্উ ইয় েিোসীদ্ধ  এ টট 

িুস্টোর কডোজ গ্রহদ্ধের পোিোপোভি েুটটর ভেদ্ধন্ সসু্থতোর সদ্ধে এ ক্তিত হওয়োর উদ্ধেিযদ্ধ  সোিদ্ধন্ 

করদ্ধখ এই গুরুত্বপূে ে তেযটট অন্ুসরে  রদ্ধত এিং অন্যদ্ধের সোদ্ধে কিয়োর  রদ্ধত উৎসোভহত 

 রদ্ধেন্:  

• 5 িের এিং তোর কিভি িয়সী সি ভন্উ ইয় েিোসী টট ো কন্য়ো উভচত।  

• 18 িের এিং তোর কিভি িয়সী ভন্উ ইয় েিোসীদ্ধের িদ্ধধয যোরো েুই িোস আদ্ধগ Johnson & 

Johnson টট ো অেিো 6 িোস আদ্ধগ Pfizer-BioNTech িো Moderna-এর প্রোেভি  টট োর 

ভসভরজ গ্রহে  দ্ধরদ্ধেন্ তোদ্ধের িুস্টোর কডোজ গ্রহে  রো উভচত।  

• 6 িের এিং তোর কিভি িয়সী ভন্উ ইয় েিোসীরো তোদ্ধের ফ্লু এর িটও কন্য়ো উভচত।  

• ভন্উ ইয় েিোসীরো ভ্রিদ্ধের পদ্ধর তোদ্ধের পভরিোদ্ধরর সোদ্ধে সোক্ষোদ্ধতর আদ্ধগ পরীক্ষো  রো 

উভচত।  

• কেদ্ধির ও ভিদ্ধেদ্ধির, সি ভ্রিে োরীর , CDC-এর ভ্রিে সংক্রোন্ত িতেোিভল অন্ুসরে  রো 

অিযোহত রোখো উভচত।  

• কযসি ভন্উ ইয় েিোসী সুস্থ কিোধ  রদ্ধেন্ ন্ো তোরো িোভড়দ্ধত অিস্থোন্  রো উভচত  

• জন্সোধোরদ্ধের জন্য উন্মিু ইন্দ্ধডোর জোয়গোগুদ্ধলোদ্ধত িোস্ক পভরধোন্  রুন্ এিং ভন্য়ভিত 

হোত ধুদ্ধয় ভন্ন্।  

  

এখন্ পয েন্ত, প্রোয় 6.5 ভিভলয়ন্ উপযুি িযক্তির িদ্ধধয 2.5 ভিভলয়দ্ধন্রও কিভি ভন্উ ইয় েিোসী 

তোদ্ধের িুস্টোর িো িোড়ভত কডোজ গ্রহে  দ্ধরদ্ধেন্। ভন্উ ইয়দ্ধ ের "িুস্ট আপ, ভন্উ ইয় ে" 

 যোদ্ধেইদ্ধন্র পোিোপোভি, িুস্টোর কডোজ, িোড়ভত কডোজ, উপযুিতো সেভ েত তেয, িহুল 

ক্তজজ্ঞোভসত প্রশ্নোিভল, এিং িোঠপয েোদ্ধয় কসিো প্রেোন্ োরীদ্ধের জন্য সংস্থোন্সিূহ ভন্দ্ধয় কস্টট এ টট 

ভন্দ্ধিভেত ওদ্ধয়িসোইট চোল ু দ্ধরদ্ধে। কস্টদ্ধটর এদ্ধেলভসয়র পোস প্ল্যোটফদ্ধি ের িোধযদ্ধি ভন্উ 

ইয় েিোসীদ্ধের পুদ্ধরোপুভরিোদ্ধি টট োপ্রোপ্ত  দ্ধর কতোলোর উদ্ধেদ্ধিয কস্টট SMS-ভিভি  কিদ্ধসজ এিং 

কলো োল কন্োটটভফদ্ধ িদ্ধন্র িোধযদ্ধি উপযুি ভন্উ ইয় েিোসীদ্ধের  োদ্ধে সরোসভর িোতেো কপ ৌঁদ্ধে কেয়ো 

অিযোহত করদ্ধখদ্ধে।  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Ftravel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Y0m1xOwMmb1fJPVktX1F%2FHjFrWXVhSCnJTXgRTKd23c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Finternational-travel-during-covid19.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313469367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XUQgi5GToJKJNWSIMv3G175SnE1xTetEGGwuHXTiGg8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid19vaccine.health.ny.gov%2Fbooster-doses&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313479325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r7QhR0PmzjfgWLsvleJxRtNkmAXLS%2FcfY%2F4j4CqaZws%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepass.ny.gov%2Fhome&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cca43c467ab9f42531aa108d9b5ba5684%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740634313489271%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CMHXMI%2BtHu6xMXrY%2BekPTvv6sBWEltdyRwQweNaNtAA%3D&reserved=0
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ক োভিড-19 এর টট ো এিং িুস্টোর কডোজগুদ্ধলো কস্টটিযোপী ফোদ্ধি েভস, স্থোন্ীয় স্বোস্থয ভিিোগ, ভিভন্ , 

কফডোদ্ধরল কযোগযতোসেন্ন স্বোস্থয ক ন্দ্র, কস্টট  তৃে  পভরচোভলত গে টট োেোন্ ক ন্দ্র, এিং ভন্উ 

ইয় ে কস্টটিযোপী অন্যোন্য কলোদ্ধ িদ্ধন্ ভিন্োিূদ্ধলয ও িযোপ িোদ্ধি লিয রদ্ধয়দ্ধে।  

  

ভন্উ ইয় েিোসীরো vaccines.gov ওদ্ধয়িসোইদ্ধট ভগদ্ধয়, তোদ্ধের ক্তজপ ক োড ভলদ্ধখ 438829 ন্েদ্ধর 

কিদ্ধসজ পোটঠদ্ধয়, অেিো 1-800-232-0233 ন্েদ্ধর কফোন্  দ্ধর ভন্ টস্থ ক ন্দ্রগুদ্ধলো খুুঁদ্ধজ কন্য়োর 

িোধযদ্ধি িুস্টোর কডোজ িো টট ো গ্রহে  রদ্ধত পোদ্ধরন্। এেোড়োও ভন্উ ইয় েিোসীরো কস্টদ্ধটর 

পভরচোলন্োধীন্ গে টট োেোন্ ক দ্ধন্দ্র িুস্টোর কডোজ িো টট ো গ্রহদ্ধের অযোপদ্ধয়েদ্ধিে ভন্ধ েোরে 

 রদ্ধত 'আভি ভ  কযোগয' (Am I Eligible App) কপইজ ভিক্তজট  রদ্ধত পোদ্ধরন্ অেিো 1-833-NYS-

4-VAX ন্েদ্ধর কফোন্  রদ্ধত পোদ্ধরন্।  

  

কযোগয ভন্উ ইয় েিোসীরো তোদ্ধের িুস্টোর কডোজ ভহদ্ধসদ্ধি FDA-অন্ুদ্ধিোভেত িো অন্ুদ্ধিোেন্প্রোপ্ত 

ক োভিড-19 এর টট ো, কযিন্ Pfizer-BioNTech, Moderna, িো Janssen/Johnson & Johnson 

গ্রহে  রদ্ধত পোরদ্ধিন্। যভে ভন্উ ইয় েিোসীদ্ধের ক োদ্ধন্ো প্রশ্ন েোদ্ধ , তোহদ্ধল তোদ্ধের স্বোস্থযদ্ধসিো 

প্রেোন্ োরী অেিো িযো ভসন্ এডভিভন্দ্ধেটদ্ধরর সোদ্ধে পরোিি ে  রো উভচত।  
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