
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা, আরও আটজর্ গভর্নর দ্রুত COVID-19 টিকা বিতরম্বের আহ্বার্ জাবর্ম্ব়ে 
যুক্তরাম্বের স্বাস্থ্ে ও মার্ি সেিা বিভাম্বগর কাম্বে বিঠি বিম্ব়েম্বের্  

  
প্রবতম্বিির্ অর্ুযা়েী সেডাম্বরল েরকার যুক্তরাম্বের টিকা েরিরাম্বের অম্বধনম্বকরও সিবে জবমম্ব়ে 

সরম্বেম্বে িম্বল জার্া সগম্বে  
  

গভর্নরগেঃ "আমাম্বির রাজেগুম্বলা বিতরে িাডাম্বত, োম্বত আরও টিকার সডাজ সেম্বত এিং আম্বরা 
আম্বমবরকার্ জীির্ িাাঁিাম্বত বির্ রাত কাজ করম্বত প্রস্তুত।"  

  
 বিঠিটি সিেম্বত এোম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং আরও আটজর্ গভর্নর আজ যকু্তরামের স্বাস্থ্য ও মার্ব সেবা 
ববভামগর েবিব অ্যামেক্স আজার এবং বিফ অ্পামরটং অ্বফোর সজর্ামরে গুস্তাভ এফ. সপরর্ামে 
টো ববতরমের গবত দ্রুত েরার আহ্বার্ জাবর্মে বিঠি বিমেমের্। এেট বমবিো বরমপাটন  অ্র্ুোমর, 
সফিামরে েরোর এখমর্া জাবতর অ্মধনমেরও সববি টো েরবরাহ ববতরে েরমত পামরবর্। বিঠিমত 
স্বাক্ষর েমরমের্ েযাবেমফাবর্নোর গভর্নর গযাবভর্ বর্উেম, ইবের্মের গভর্নর সজ.বব. বিটজোর, 
োর্োমের গভর্নর েরা সেবে, বমবিগামর্র গভর্নর সেমির্ হুইটমার, বমমর্মোটার গভর্নর টম 
ওোেজ, অ্মরগমর্র গভর্নর সেট ব্রাউর্, ওোবিংটমর্র গভর্নর সজ ইর্েবে এবং উইেের্বেমর্র 
গভর্নর টবর্ এভারে।  
  
বিঠিটর েমূ্পেন বাতন া বর্মি সিওো হে:  
  
জার্ুোবর 8, 2021  
  
বিে সেমেটাবর আজার এবং সজর্ামরে সপরর্া,  
  
গভর্নর বহমেমব, আমামির িিাের্ যত দ্রুত েম্ভব আমামির বাবেন্দামির বর্রাপি এবং োযনের 
COVID-19 টো েরবরাহ েরমত েমূ্পেন িবতশ্রুবতবদ্ধ। এই োজ আমমবরোর েমনজীবী পবরবামরর 
স্বাস্থ্য এবং েেযাে রক্ষার জর্য অ্তযন্ত গুরুত্বপূেন, যামত আমরা এেট িবক্তিােী অ্র্নর্ীবত এবং 
দির্বন্দর্ োযনেমম বফমর সযমত পাবর। আমরা অ্পামরির্ ওোপন বিমির (Operation Warp 
Speed, OWS) োমর্ অ্ংিীিাবরমত্বর িিংো েবর এবং আজ পযনন্ত িাপ্ত টোর জর্য েৃতজ্ঞ, 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LTR_Vaccine_Doses_010721.pdf
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/12/24/trump-administration-is-holding-back-over-half-its-vaccine-doses-distribute-them-now/


 

 

বেন্তু আমামির রাজয এবং বাবেন্দামির এখর্ আমরা টো িমোজর্। ভাইরামের র্তুর্ ভযাবরমেন্ট 
শুরু হওোর িাক্কামে এই িাবহিা আমরা জরুবর।  
  
জর্েম্মুমখ িোবিত তর্য অ্র্ুযােী, বতন মামর্ সফিামরে েরোমরর োমে িিাের্ েতৃন ে অ্জ্ঞাত 
োরমে আটমে সিওো উৎপাবিত টোর 50% মজতু আমে। যখর্ এই জীবর্ রক্ষাোরী 
টোগুমোর মমধয বেেু ফাইজামরর বিমজ বমে আমে, আমামির জাবত িবতবির্ 2,661 জর্ 
আমমবরোর্ হারামে, োম্প্রবতে োত বিমর্র গড় অ্র্ুোমর। সয েব রাে এই টোর অ্র্ুমরাধ 
েমরমে তামির োমে এই সিাজ ববতরে েরমত বযর্নতা ববমবেববজন ত এবং অ্েহেমযাগয। আমরা 
িাবব েরবে সয সফিামরে েরোর অ্ববেমে এই েংরবক্ষত সিাজ রামজয ববতরে শুরু েরমব।  
  
জার্া সগমে, টো উৎপাির্ ও ববতরমের সক্ষমে 'পবরবস্থ্বত িিমর্' এর িস্তুবত সর্ওো বহোমব 
টোর সিাজ আটমে সিওো হমেমে। বিমেের মামে, OWS ফাইজার এবং মিার্না উভমের োমর্ 
িুবক্ত স াষো েমর যামত িবতট সোম্পাবর্ সর্মে অ্বতবরক্ত 100 বমবেের্ টো সিাজ পাওো যাে, 
যা বেমরর বিতীে দেমাবেমে মাবেন র্ েরোমরর োমে িতযাবিত েবম্মবেত বরাদ্দ 400 বমবেের্ 
সিামজ বর্মে আমে। এই বেমরর পমরর বিমে জর্ের্ অ্যান্ড জর্ের্ এবং অ্যাস্ট্রামজমর্োর োে 
সর্মে িতযাবিত জরুবর বযবহামরর অ্র্ুমমাির্ িাপ্ত টোর োমর্ এই িুবক্ত এেমে আপর্ামির েমবনাচ্চ 
আস্থ্া িিার্ েরা উবিত সয উৎপাির্ পাইপোইর্ িবক্তিােী, বর্রাপি এবং আগামী বেমর 
আমমবরোর েংখযাগবরষ্ঠ জর্গেমে রক্ষা েরমত েক্ষম।  
  
আমামির রাজযগুমো ববতরে বাড়ামত, হামত আরও টোর সিাজ সপমত এবং আমরা আমমবরোর্ 
জীবর্ বাাঁিামত বির্ রাত োজ েরমত িস্তুত। সজর্ামরে সপরর্া, আপবর্ আমগও বমেমের্, "সিমে 
বমে র্াো টো োযনের র্ে।" আমরা আপর্ার োমর্ েমূ্পেন এেমত। এজর্যই আমরা এখর্ 
আপর্ার োহাযয িাইবে। যখর্ আমরা এেোমর্ োজ েবর, আমরা এই মহামারী সিষ েরমত পাবর 
এবং িীঘ্রই স্বাভাববে জীবমর্ বফমর সযমত পাবর।  
  
আমামির সেরা বিবেৎো গমবষেরা এটা পবরষ্কার েমর বিমেমের্: যবি আমরা বযর্ন হই, তাহমে 
আমামির পবরবার, আমামির কু্ষদ্র বযবো এবং আমামির অ্র্নর্ীবতর জর্য আমরা ভোবহ পবরেবত 
হমব। এটা আমমবরো। এখামর্ এমর্ সোর্ িযামেঞ্জ সর্ই যা আমরা পূরে েরমত পারমবা র্া। িেুর্ 
এেোমর্ োজ েবর এবং এটা সিষ েবর।  
  
ববর্ীত,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
বর্উ ইেেন  সেট  
  
গভর্নর গযাবভর্ বর্উেম  
েযাবেমফাবর্নো সেট  
  



 

 

গভর্নর সজ.বব. বিটজোর  
ইবের্ে সেট  
  
গভর্নর সেমির্ হুইটমার  
বমবিগার্ সেট  
  
গভর্নর েরা সেবে  
েযার্োে সেট  
  
গভর্নর টম ওোেজ  
বমমর্মোটা সেট  
  
গভর্নর সেট ব্রাউর্  
অ্মরগর্ সেট  
  
গভর্নর সজ ইর্েবে  
ওোবিংটর্ সেট  
  
গভর্নর টবর্ এভারে  
উইেের্বের্ সেট  
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