
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/4/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  জমু্ব়ে টিকাকরণ প্রম্বেষ্টা সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে 
কম্বরম্বের্  

  
4 ঠা জারু্য়াবর থেম্বক শুরু কম্বর, সকল জর্স্বাস্থ্ে এিং িবহবিনভাম্বগর থরাগী/অোেমু্বলটবর ফ্রন্ট-
লাইর্, উচ্চ ঝুুঁ বকপণূন স্বাস্থ্ে থসিা কমী, থহাম থকয়ার এিং হসবপস কমী যারা সরাসবর সেরীম্বর 

থরাগীর পবরেযনা প্রোর্ কম্বরর্, তারা টিকার প্রেম থ াজ পাওয়ার থযাগে হম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  থে াম্বরল র্াবসনং থহাম টিকাকরণ কমনসূেীর সম্পরূক প্রোর্ করম্বি  
  

সাধারণ জর্গণম্বক টিকা থেওয়ার জর্ে সংস্থ্ার্ সুরবিত করার পবরকল্পর্া েলম্বে  
  

বর্উ ইয়কন িাসীম্বের তাম্বের বর্জস্ব থযাগেতা বর্ধনারণ করম্বত এিং প্রোসর্ থকম্বের সাম্বে সংযুক্ত 
করম্বত সাহাযে করার জর্ে র্তুর্ 'Am I Eligible App'  

  
টিকা বিতরণ প্রবিয়ায় জাবলয়াবতর জর্ে সরিরাহকারীম্বের োয়িদ্ধ করম্বত অবতবরক্ত িেিস্থ্া  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 টিকা পাওযার য াগয নর্উ ইযকন বাসীমের জর্য সবনমেষ 
অ্গ্রানিকামরর কথা য াষণা কমরমের্। 4 জার্যুানর যথমক শুরু কমর য াগযতা প্রসানরত করা হমে 
 ামত সকল বনহনবনভামগর যরাগী/অ্যাম্বুমলটনর ফ্রন্ট-লাইর্, উচ্চ-ঝুুঁ নকপূণন স্বাস্থ্য যসবা কমী,  ারা 
সরাসনর সেরীমর যরাগীর  ত্ন প্রোর্ কমর, এবং যসই সামথ সকল জর্স্বাস্থ্য যসবা কমী  ারা সরাসনর 
সেরীমর  ত্ন প্রোর্ কমরর্,  ার মমিয আমের্  ারা COVID-19 পরীক্ষা পনরচালর্া কমরর্ এবং 
লযামবর র্মুর্া র্াড়াচাড়া কমরর্। এই সপ্তাহ যথমক শুরু কমর, য াগযতা প্রসানরত করা হমব  ামত 
গৃহ পনরচ না কমী, হসনপস কমী, এবং র্ানসনং যহাম এবং অ্র্যার্য সমমবত পনরমবমের কমীমের 
অ্ন্তভুন ক্ত করা হমব  ারা এখমর্া যেডামরল র্ানসনং যহাম টিকাকরণ কমনসূচীর মািযমম টিকা পার্নর্।  
  
" খর্ আমরা এক হামত COVID নর্যন্ত্রণ করার যচষ্টা করনে, আমরা অ্র্য হামত এটিমক পরানজত 
করার যচষ্টা করনে এবং টীকা হমে যসই অ্স্ত্র  া এই  ুমে জযলাভ করমত যেমব," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই টিকা যবর করা সরকামরর সবনকামলর অ্র্যতম যসরা কা নক্রম হমত  ামে এবং আমরা 
সাহসী পেমক্ষপ নর্নে  ামত এটি সকল নর্উ ইযকন বাসীমের জর্য দ্রুত এবং র্যাযসঙ্গতভামব সরবরাহ 
করা হয। শুিু সকল স্বাস্থ্য যসবা কমীই র্র্ - য  সব র্াযকরা এই পুমরা মহামারী জমুড় আমামের 
 ত্ন নর্মযমের্ - তারা এখর্ তামের প্রথম যডাজ পাওযার জর্য য াগয, নকন্তু আমরা বযবস্থ্া নর্নে 



 

 

 ামত প্রোর্কারীরা দ্রুত টিকা প্রোর্ ত্বরানিত কমরর্, সািারণ জর্গণমক টিকা যেওযার জর্য 
প্রমযাজর্ীয সংস্থ্ার্ স্বস্থ্ামর্ রমযমে, এবং েষৃু্কতীরা  ারা এই বযবস্থ্ার নর্যম-কার্ুর্ নর্ময যখলা কমরর্ 
তামের োযবে করা  ায তা নর্নিত করমত।"  
  
থযাগেতার অিোহত সম্প্রসারণ  
স্বাস্থ্য েপ্তমরর (Department of Health) সাম্প্রনতকতম য াগযতার নর্মেন নেকার অ্িীমর্, 4 জার্ুযানর 
যথমক শুরু কমর সকল বনহনবনভামগর যরাগী/অ্যাম্বুমলটনর ফ্রন্ট-লাইর্, য  যকার্ বযমসর উচ্চ-ঝুুঁ নকপণূন 
স্বাস্থ্য যসবা কমী  ারা সরাসনর সেরীমর যরাগীর পনরচ না কমরর্, অ্থবা অ্র্য যকার্ পমে থাকা 
কমী,  ামের সরাসনর যরাগীমের সামথ য াগাম াগ থামক তারা COVID-19 টিকা পাওযার য াগয 
হমবর্। এর অ্ন্তভুন ক্ত, তমব তামতই সীমাবে র্য:  

• য  সকল বযনক্তরা বযনক্তগত যমনডকাল প্রযানিমস কাজ কমরর্  
• হাসপাতামলর সামথ সং ুক্ত নচনকৎসা অ্র্ুেীলর্; পাবনলক যহলথ নিনর্ক  
• সব িরমর্র নবমেষ নচনকৎসা অ্র্ুেীলর্  
• সব িরমর্র েন্ত নচনকৎসার অ্র্ুেীলর্  
• ডাযানলনসস কমীরা  
• ডাযাগর্নিক এবং নচনকৎসার যকন্দ্রগুনল  
• অ্কুমপের্াল যথরানপি  
• নেনজকযাল যথরানপি  
• নিচ যথরানপি  
• যেমবামটানমি  
• আচরণগত স্বাস্থ্যকমী  
• োত্র স্বাস্থ্যকমী  

  
উপরন্তু, সকল ফ্রন্ট-লাইর্, উচ্চ ঝুুঁ নকপূণন জর্স্বাস্থ্য কমী,  ামের যরাগীমের সামথ সরাসনর য াগাম াগ 
আমে,  ার মমিয আমের্  ারা COVID-19 পরীক্ষা পনরচালর্া কমরর্, COVID-19 লযামবর র্মরু্া 
র্াড়াচাড়া কমরর্, এবং  ারা সরাসনর COVID-19 টিকাকরমণর সামথ নর্মযানজত, তারাও এই টিকা 
পাওযার য াগয।  
  
এোড়াও এই সপ্তামহ য াগযতা প্রসানরত হমে  ামত গহৃ পনরচ না কমী, যভাক্তা নর্মেন নেত যপ্রাগ্রাম, 
হসনপস কমী এবং র্ানসনং যহাম/েক্ষ র্ানসনং যেনসনলটির এবং অ্র্যার্য সমমবত পনরমবেগুনলর কমীমের 
অ্ন্তভুন ক্ত করা  ায  ারা োমমননস পাটন র্ারনেপ ের লং টামন যকযার যপ্রাগ্রামমর (Pharmacy 
Partnership for Long-Term Care Program) মািযমম COVID-19 টিকা পার্নর্।  
  
টিকা সরিরাহ ও প্রোসর্ ত্বরাবিত করার র্তুর্ প্রম্বেষ্টা  
COVID-19 টীকা সরবরাহ এবং প্রোসর্ ত্বরানিত করমত নর্উ ইযমকন র প্রমচষ্টার অ্ংে নহমসমব এখর্ 
যবে নকেু প্রমচষ্টা চলমে।  
  



 

 

র্তুর্ 'Am I Eligible?' (আনম নক য াগয?) অ্যাপ  
নর্উ ইযকন  যিট নর্উ ইযকন বাসীমের তামের য াগযতা নর্িনারণ করমত, প্রোসনর্ক যকমন্দ্রর সামথ 
সং ুক্ত করমত এবং সাক্ষামতর সময নর্িনারণ করার জর্য একটি র্তুর্ 'Am I Eligible?' অ্যাপ চালু 
কমরমে। অ্যাপটি অ্যামেস করমত, যসই সামথ টীকা এবং তার প্রোসর্ সম্পমকন  সবনমেষ তথয খুুঁমজ 
যপমত নভনজট করুর্: https://covid19vaccine.health.ny.gov/।  
  
যেডামরল র্ানসনং যহাম টিকাকরণ কমনসূচীর (Federal Nursing Home Vaccination Program) 
জর্য সমূ্পরক সহাযতা  
বতন মামর্ নর্উ ইযমকন  611টি যেনসনলটি যেডামরল সরকামরর র্ানসনং যহাম টিকাকরণ যপ্রাগ্রামম র্নথভুক্ত 
কমরমে, য খামর্ কমী এবং বানসন্দারা CVS এবং ওযালনগ্রমর্র (Walgreens) মত োমমননসর সামথ 
অ্ংেীোনরমত্বর মািযমম টিকা প্রাপ্ত হর্। সাম্প্রনতক তথয অ্র্ু াযী, 288টি যেনসনলটি - অ্থবা 47 
েতাংে - বানসন্দামের জর্য প্রথম যডাজ সম্পন্ন কমরমে। রাষ্ট্রীয সনুবিার মািযমম, আমরা 234টি 
সুনবিা এই সপ্তামহ প্রথম যডাজ প্রোর্ করমব। এটা নর্নিত করমব য  85 েতাংে যেনসনলটিগুনল 
সপ্তামহর যেমষর মমিয বানসন্দামের প্রথম যডাজ প্রোর্ কমরমে, বানক 15 েতাংে আগামী েইু সপ্তাহ 
জমুড় সম্পন্ন হমব।  
  
সািারণ জর্গমণর টিকাকরমণর পনরকল্পর্া  
 খর্ রাজয সািারণ জর্গমণর টিকাকরমণর কাোকানে চমল আসমে, তখর্ বযাপকভামব টিকা প্রোমর্র 
জর্য প্রমযাজর্ীয সংস্থ্ার্সমহূ স্থ্ানপত থাকা নর্নিত করমত যবে নকেু নবমেষ প্রমচষ্টা চলমে, নবমেষ 
কমর অ্র্গ্রসর সম্প্রোমযর মমিয। প্রথমত, রাজয জর্গমণর টিকা প্রোমর্র সুনবিামথন যবে নকেু পপ-
আপ টিকা যকন্দ্র স্থ্াপর্ করমব,  া বসমন্ত প্রনতনিত রাজয-পনরচানলত যমাবাইল যটনিং যসন্টামরর 
মত। এোড়াও রাজয টিকা যকন্দ্র নহমসমব বযবহামরর জর্য সরকারী যেনসনলটি এবং কর্মভর্ের্ 
যসন্টারমক নচনিত কমরমে, এবং টিকা প্রোর্মক সমথনর্ করার জর্য অ্বসরপ্রাপ্ত র্াসন, ডাক্তার এবং 
োমনানসি নর্মযাগ করমে।  
  
এই প্রমচষ্টাগুনলর একটি প্রিার্ যোকাস হমব অ্র্গ্রসর সম্প্রোযগুনল এবং স্বাস্থ্য যসবার মরুভূনমমত 
টিকা প্রমবোনিকার নর্নিত করা। রাষ্ট্র ইমতামমিয এই প্রমচষ্টামক সমথনর্ করার জর্য কনমউনর্টি 
টিকাকরণ নকট নর্মনামণর প্রনক্রযা শুরু কমরমে এবং নকট নর্মযামগর জর্য সবমচময উপ ুক্ত অ্বস্থ্ার্ 
নচনিত করমত পাবনলক হাউনজং কমনকতন া, চাচন  এবং কনমউনর্টি যসন্টামরর সামথ কাজ করমব।  
  
প্রনতটি নকমট আমে নকভামব একটি সাইট স্থ্াপর্ করমত হয তার িামপ িামপ যেওযা নর্মেনে এবং 
গুরুত্বপূণন সরবরাহ এবং সরঞ্জাম, য মর্:  

• অ্নেস সরবরাহ  
• ওযাকন মিের্ সরঞ্জাম  
• য াগাম াগ সরঞ্জাম  
• পনরষ্কারকরণ সরবরাহ  
• আমলাকসজ্জা সরঞ্জাম  

https://covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

• PPE  
• জর্তা/ট্রানেক নর্যন্ত্রণ সরঞ্জাম  
• নেনে  
• নসনরঞ্জ  
• রুম নডভাইডার  
• যগাপর্ীযতা পেন া  

  
টীকা প্রোসর্ প্রনক্রযার মমিয োযবেতা নর্নিত করা  
এই টিকা তখর্ই কা নকর হমব  নে এটি দ্রুত এবং র্যা যভামব রামজযর প্রনতটি যকাণায প্রোর্ করা 
হয। এর সুনবিামথন নর্উ ইযকন  যিট যহল্থ কনমের্ার ডঃ হাওযাডন  জকুার সাম্প্রনতক নের্গুমলামত 
টিকা সরবরাহকারীমের কামে একটি নচঠি জানর কমরমের্। এর মমিয নেল:  

• য  যকার্ প্রোর্কারীমক হামত থাকা টিকার মজেু সপ্তামহর যেমষর মমিয বযবহার করমত হমব 
অ্থবা 100,000 মানকন র্ ডলার প নন্ত জনরমার্ার সম্মুখীর্ হমত হমব;  

• ভনবষযমত, যেনসনলটিগুনলমক অ্বেযই তামের বরাদ্দ করা টিকা পাওযার সাত নেমর্র মমিয তা 
বযবহার করমত হমব;  

• প্রোর্কারীরা  ারা মার্মের্ র্া বা  ামের যক্ষমত্র গুরুতরভামব অ্র্ুবতীতায  াটনত পাওযা 
 ামব, তামের আমরা গুরুতর নর্মষিাজ্ঞা এবং জনরমার্ার আওতািীর্ করা হমত পামর,  ার 
মমিয রমযমে ভনবষযৎ বন্টর্ যথমক অ্ম াগয গণয করা।  

  
উপরন্তু, জানলযানত এই আকামরর য  যকার্ অ্পামরেমর্র একটি সনতযকামরর উমেমগর নবষয হওযায, 
গভর্নর একটি নর্বনাহী আমেমে স্বাক্ষর করমের্ এই মমমন য   নে যকার্ সত্তা তারা যক বা নক তা 
 নে র্কল কমরর্, অ্থবা যকার্ সত্তা  নে টিকার য াগযতা সম্পমকন  রামজযর নর্মেন নেকা অ্র্ুসরণ র্া 
কমর, তাহমল যসই প্রোর্কারী লাইমসন্স বানতমলর আওতািীর্ হমব। গভর্নর এই সব কাজমক পমর 
অ্পরািমূলক প্রকৃনতর বমল গণয করার জর্য আইর্ প্রণযমর্র প্রস্তাব করমবর্।  
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