
 

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

 

 

গভর্ নর হ াচুল 'বি ফর বি' হকাবভড-19 িুস্টার এিং 5-11 িছর িয়সী টিকার প্রম্ব াদর্া 

সুইপম্বস্টম্বকর হ াষ া কম্বরম্বছর্  

  

অংেগ্র  কারী বর্উ ইয়কন বি মাউম্বেম্বর্ বলফি টিবকম্বির জর্ে এম্বলাম্বমম্বলাভাম্বি ড্র 

করা  ম্বি  

  

5-11 িছর িয়সী বেশু যারা তাম্বদর প্রিম টিকার হডাজ পায় িা এমর্ হকউ হয একটি 

হকাবভড-19 িুস্টার হপম্বয়ম্বছ, হস হযাগে  

  

রাম্বজের পূি ন িা পশ্চিম অংম্বে বি করার বিকল্প  

  

গভর্ নর ক্যাথি হ াচুল আজ পাাঁচ হিকক্ 11 বছর বয়সী থিশুকের জর্য এবং বুস্টার িট প্রাপক্কের 

জর্য র্তুর্ 'থি ফর থি' হক্াথভড-19 টটক্া প্রক াের্া সুইপকস্টকক্র হ াষ া ক্করকছর্। ছয়-

সপ্তাক র সুইপকস্টক্ - যার শুরু আগামী থেকর্ হ াষ া ক্রা  কব - তার উকেিয 5-11 বছর বয়সী 

থিশুকের এবং হসই সাকি হক্াথভড-19 বুস্টার হডাজ পাওয়ার হযাগয বযক্তিকের মকযয টটক্া হেওয়ার 

 ার বাডাকর্া। থর্উ ইয়কক্নর থি এথরয়াস (Ski Areas of New York) এবং অথলম্পিক্ থরক্তজওর্াল 

হডকভলপকমন্ট অিথরটটকক্ (Olympic Regional Development Authority) যর্যবাে, হযাগয থর্উ 

ইয়ক্নবাসীরা অংিগ্র  ক্ারী পব নতগুথলকত থবর্ামূকলয থলফট টটথক্কটর জর্য এক্টট 

একলাকমকলাভাকব ক্রা ড্রকয় প্রকবি ক্রকত পারকবর্।  

  

"থিশু এবং বুস্টার প্রাপক্কের জর্য আমাকের র্তুর্ 'থি ফর থি' প্রক াের্া থর্উ ইয়ক্নবাসীকের 

এই ম ামারী হিকক্ থর্কজকের এবং তাকের থপ্রয়জর্কক্ রক্ষা ক্রার সাকি সাকি আমাকের রাকজযর 

অথবশ্বাসয পব নতগুথলর সিূ ন সুথবযা থর্কত হেয়," গভর্ নর হ াচুল িম্বলর্। "হক্াথভড-19-এর 

থবরুকে লডাইকয় টটক্া  ল আমাকের হসরা অস্ত্র এবং আমাকের প্রকতযক্ হযাগয থর্উইয়ক্নবাসীকক্ 

তাকের িট হর্ওয়ার জর্য উৎসাথ ত ক্রকত  কব, তা প্রিম হডাজ, থিতীয় হডাজ বা বুস্টার হ াক্।"   

  

'থি ফর থি' সুইপকস্টকক্র মাযযকম প্রেত্ত টটথক্টগুথল 2021-2022 এর িীতক্ালীর্ মরসুকম হয 

হক্ার্ সময় বযব ার ক্রা হযকত পাকর এবং প্রকযাজয হয হক্ার্ও ছুটটর ব্ল্যাক্আউট তাথরখগুথলর 

তিয একত িাক্কব৷ প্রকবিক্ারীরা রাকজযর পূব ন বা পক্তিকম তাকের পছকের অঞ্চল থর্ব নাচর্ ক্রকত 

পারকবর্। প্রথতটট অঞ্চকল অংিগ্র  ক্ারী পব নতগুথল  ল:  

  

পশ্চিম  



•  থলকড ভযাথল  

• থিস্টল  

• উডস ভযাথল  

• গ্রীক্ থপক্  

  

পূি ন  

• হ ায়াইটকফস  

• হগার  

• হবলায়কর  

• উইন্ড াম  

• পক্তিম  

  

'থি ফর থি' সুইপকস্টক্গুথলকত থর্ম্নথলথখত পুরিারগুথল অন্তভুনি রকয়কছ:  

  

• 5-11 বছর বয়সী থিশুরা   হমাট 240-টট েুই-পযাকক্র টটথক্কটর (এক্টট প্রাপ্তবয়ি পাস 

এবং এক্টট থিশুর পাস) থবজয়ীকের ছয়-সপ্তাক র সুইপকস্টক্ সময়ক্াকল থর্ব নাথচত ক্রা 

 কব। েুই অঞ্চকলর মকযয সমার্ভাকব ভাগ ক্কর প্রথত সপ্তাক  40-টট েুই-পযাকক্র টটথক্ট 

পুরিৃত ক্রা  কব। পাাঁচ হিকক্ 11 বছর বয়সী থিশুরা যারা 3 র্কভম্বকরর পকর তাকের প্রিম 

টটক্ার হডাজ থর্কয়কছ তারা সুইপকস্টকক্ প্রকবকির জর্য হযাগয। এথিগুথল অবিযই 

এক্জর্ বাবা-মা বা আইর্ী অথভভাবকক্র িারা সিূ ন ক্রকত  কব এবং থবজয়ীরা এক্টট 

প্রাপ্তবয়ি/থিশুর হজাডা থি টটথক্ট পাকবর্৷  

• বুস্টার প্রাপক্গ    হমাট 120-টট এক্ক্ টটথক্কটর (এক্টট প্রাপ্তবয়ির পাস) থবজয়ীকের 

ছয়-সপ্তাক র সুইপকস্টক্গুথলর সময়ক্াকল থর্ব নাচর্ ক্রা  কব। প্রথত সপ্তাক  20-টট এক্ক্ 

টটথক্ট প্রোর্ ক্রা  কব যা েুটট অঞ্চকলর মকযয সমার্ভাকব ভাগ ক্কর হেওয়া  কব। 18 

বছর বা তার হবথি বয়কসর বযক্তিরা যারা 3 র্কভম্বকরর পকর তাকের বুস্টার হডাজ থর্কয়কছর্ 

তারা সুইপকস্টকক্গুথলকত প্রকবকির হযাগয৷ বুস্টার হডাজ গ্র  ক্ারী বযক্তির িারা এথিগুথল 

অবিযই সিূ ন ক্রকত  কব এবং থবজয়ী এক্টট প্রাপ্তবয়কির থি টটথক্ট পাকবর্।  

  

অবলম্পিক বরজর্াল হডম্বভলপম্বমে অিবরটির (Olympic Regional Development 

Authority) CEO মাইক প্রোি িম্বলর্, "থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর থি থরসটনগুথল হখালা আকছ এবং 

আমরা এই িীকত আমাকের পা াডগুথলকত বথ রঙ্গর্ থবকর্াের্ এবং সা থসক্তার জর্য 

অথতথিকের স্বাগত জার্াকত আর্ক্তেত৷ আমরা ভাগযবার্ হয থর্উ ইয়ক্ন হস্টকট বথ রঙ্গর্ 

থবকর্ােকর্র অকর্ক্ সুকযাগ রকয়কছ এবং থি এর অঞ্চলগুথল স্বাস্থ্যক্র জীবর্যাত্রার প্রচাকরর জর্য 

রাকজযর স্বাস্থ্য ক্ম নক্তনাকের সাকি এক্ সাকি ক্াজ ক্রার ক্ের ক্কর।"  

  

SKI NY-এর হপ্রবসম্বডে িি ব্র্োশ্চি িম্বলর্, "আমরা 'থি ফর থি' হক্াথভড টটক্ার 

সুইপকস্টক্গুথলর জর্য গভর্ নর হ াচুকলর প্রিাসকর্র অংিীোর  কত হপকর গথব নত। আমাকের বহু 

থি এর এলাক্া হখালা  কয়কছ, অর্যগুথল প্রস্তুত  কে, এবং তাপমাত্রা ক্কম হগকল সবাই তুষার 

ততথর ক্রকছ! আমরা আপর্াকক্ আপর্ার টটক্া থর্কত, সুইপকস্টক্গুথলকত প্রকবি ক্রকত এবং 

আমাকের থি এর এলাক্াগুথলকত আমাকের সাকি হযাগ হেওয়ার জর্য উৎসাথ ত ক্রথছ!"  



  

'থি ফর থি' সুইপকস্টক্গুথলর সিকক্ন তিয উপলব্ধ এখাকর্ উপলব্ধ। হ াষ া ক্রা  কল থক্ভাকব 

সুইপকস্টক্কস প্রকবি ক্রকত  কব তার থর্কেনিাবলী ওকয়বসাইকট হপাস্ট ক্রা  কব।   

  

পাাঁচ হিকক্ 11 বছর বয়সী হযাগয থিশুকের অবিযই থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর বাথসো  কত  কব (যথেও 

তাকের মাথক্নর্ র্াগথরক্  ওয়ার প্রকয়াজর্ হর্ই), তাকের প্রিম টটক্া হেওয়ার তাথরকখ তাকের বয়স 

পাাঁচ হিকক্ 11 বছকরর মকযয  কত  কব এবং হয ভাইরাকসর ক্ারক  হক্াথভড-19  য় তার থবরুকে 

টটক্াোকর্র অন্তত প্রিম হডাজ গ্র   ক্কর িাক্কত  কব তাকের প্রকবকির তাথরকখ, যা তাকের 

বয়কসর জর্য জরুরী বযব াকরর উকেকিয অরু্কমাথেত মাথক্নর্ যুিরাকের ফুড অযান্ড ড্রাগ 

অযাডথমথর্কেির্ (United States Food and Drug Administration, FDA) িারা। হযাগয বুস্টার 

প্রাপক্কের অবিযই থর্উ ইয়ক্ন হস্টকটর বাথসো  কত  কব (তাকের মাথক্নর্ র্াগথরক্  কত  কব র্া)।  

  

বুস্টার িট প্রাপক্ বা বাবা-মা, সৎ-বাবা-মা বা আইথর্ অথভভাবক্, পথত/পত্নী, ভাই-হবার্, োো-

োথে বা পাাঁচ হিকক্ 11-এর মকযয প্রকবিক্ারীর পথরবাকর বসবাসক্ারী পথরবাকরর সেসয, হক্উই 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টট থডপাটনকমন্ট অফ হ লি (New York State Department of Health, NYSDOH), 

অথলম্পিক্ থরক্তজওর্াল হডকভলপকমন্ট অিথরটট (ORDA), অথফস অফ ইর্ফরকমির্ 

হটক্কর্ালক্তজ সাথভনকসস (Office of Information Technology Services, ITS), বা থর্উ ইয়ক্ন হস্টট 

এক্তিথক্উটটভ হচম্বার (New York State Executive Chamber)।   

  

1982 সাকল প্রথতটিত, থর্উ ইয়ক্ন হস্টট অথলম্পিক্ থরক্তজওর্াল হডকভলপকমন্ট অিথরটট (Olympic 

Regional Development Authority, ORDA) হলক্ প্লাথসকড 1980 সাকলর অথলম্পিক্ িীতক্ালীর্ 

হগমকসর সময় বযবহৃত সুথবযাগুথল পথরচালর্া ক্রার জর্য থর্উ ইয়ক্ন হস্টট িারা ততথর ক্রা 

 কয়থছল। ORDA হ ায়াইটকফস, হবকলয়ার এবং হগার মাউকন্টর্ থি এলাক্াগুথল; মাউন্ট 

হ াকভর্বাকগ ন অথলম্পিক্ ক্রীডা ক্মকপ্লি; অথলম্পিক্ স্পীড হিটটং ওভাল, অথলম্পিক্ জমথপঙ 

ক্মকপ্লি এবং অথলম্পিক্ এথরর্া পথরচালর্া ক্কর। আন্তজনাথতক্ এবং জাতীয় চযাম্পিয়র্থিকপর 

আকয়াজক্ থ সাকব, ক্তৃনপক্ষ লক্ষ লক্ষ ক্রীডাথবে, েি নক্ এবং অংিগ্র  ক্ারীকের এই অঞ্চকল 

থর্কয় একসকছ, যার ফকল উকেখকযাগয অি ননর্থতক্ উন্নয়র্  কয়কছ।  

  

###  

  

 
আকরা সংবাে পাওয়া যাকব এখাকর্ www.governor.ny.gov 

থর্উ ইয়ক্ন হস্টট | এক্তিথক্উটটভ হচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-incentive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf11f6bec71cc4ab02c7a08d9b5d6d92c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740756640326913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JrRdvzydlAT5ULCsaLVjmNarA9bfclQkLoETa2lU9Sk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf11f6bec71cc4ab02c7a08d9b5d6d92c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740756640326913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9LWKPfyaU%2BosZ3mY3tSYTyw6T7%2FQEoiVwou6Bpp1r7U%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

