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

 
 

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 এর টিকা বিতরণ ত্বরাবিত করম্বত সম্প্রসাবরত টিকা নর্টওয়াকন  
ন াষণা কম্বরর্  

  
টিকা সাইম্বটর র্তুর্ নর্টওয়াকন  গ্রুপ 1A এর জর্ে হাসপাতাম্বল সম্পরূক টিকা প্রোসর্ প্রম্বেষ্টা এিং 

গ্রুপ 1B এর অধীম্বর্ উপযকু্ত বর্উ ইয়কন িাসীম্বের টিকা গ্রহণ শুরু করম্বত সাহাযে করম্বি  
  

স্বাস্থ্ে নসিা কমীম্বের অগ্রাবধকার নেওয়া হম্বয়ম্বে; েত েত সরিরাহকারী নসামিার নেম্বক সংরক্ষণ 
শুরু করম্বি  

  
75 িেম্বরর নিবে িয়সী গ্রুপ 1B জরুবর শ্রবমক ও বর্উ ইয়কন িাসীম্বের বিতরম্বণর জর্ে নেম্বটর 

িাধেতামূলক বর্রম্বপক্ষতা ও সামাবজক সামেতা  
  

িড় ইউবর্য়র্ অর্োর্ে সরিরাহকারীম্বের 75+ িয়স গ্রুম্বপর উপর মম্বর্াম্বযাগ বেম্বত সক্ষম করার 
জর্ে তাম্বের গ্রুম্বপর জর্ে টিকা প্রোসর্ সংগঠিত করম্বত িম্বলম্বে  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ গ্রুপ 1A এর অ্ধীমর্ উপযুক্ত নর্উ ইয়র্ন ারমের COVID-19 
ভযার্নির্ র্াযনক্রম পনরচালর্া ত্বরানিত র্রমত এবং গ্রুপ 1B এর অ্ধীমর্ যযাগয নর্উ ইয়র্ন বািীমের 
টির্া র্াযনক্রম শুরু র্রার জর্য যেমের টির্া নবতরণ যর্েওয়ামর্ন র িম্প্রিারমণর য াষণা র্মরমের্। 
এই প্রমচষ্টার অ্ংশ নিমিমব, যেমে জমুে িাজার িাজার র্তুর্ িরবরাির্ারী এবং নবতরণ িাইে 
নচনিত র্রা িমে। 75 বেমরর যবনশ বয়িী প্রময়াজর্ীয় র্মী এবং নর্উ ইয়র্ন বািীরা 11 জার্ুয়ানর 
যিামবার যেমর্ প্রশািনর্র্ িাইমে টির্া নরজামভন শর্ র্রা শুরু র্রমত পামর।  
  
"গত এর্ িপ্তাি ধমর আমরা িািপাতালগুমলামর্ তামের টির্া প্রোমর্র িার বাোমত যেমেনে এবং 
আনম তামের প্রমচষ্টার জর্য তামের ধর্যবাে জার্াই নর্ন্তু এো এেমর্া যমেষ্ট র্য়, তাই আমরা 
নবতরণ ত্বরানিত র্রমত যানে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা স্বাস্থ্য যিবা র্মীমের টির্া 
যেওয়ার জর্য িািপাতামলর র্ামজর পনরপূরর্ নিমিমব যেেবযাপী িাজার িাজার িরবরাির্ারীর এর্টি 
যর্েওয়ার্ন  স্থ্াপর্ র্রনে, এর্ই িামে 75 বের বা তার যবনশ বয়িী অ্র্যার্য প্রময়াজর্ীয় র্মী ও 
বযনক্তমের টির্া প্রোর্ শুরু র্রনে। যেডামরল িরর্ার িরবরাি নর্য়ন্ত্রণ র্মর, তাই যযমিতু আমরা 
আমরা পানে, নর্উ ইয়র্ন  শুধুমাত্র িবমচময় র্যাযয এবং িামানজর্ভামব র্যাযয উপাময় যডাজ নবতরণ 
নর্নিত র্রমব র্া, নর্ন্তু স্বাস্থ্য যিবা র্মীমের অ্গ্রানধর্ার যেওয়া অ্বযািত রময়মে যামত আমামের 
িািপাতালগুমলা নর্রাপে এবং র্মী োমর্।"  



  
বতন মামর্, গ্রুপ 1A-যত 2.1 নমনলয়র্ নর্উ ইয়র্ন বািী এই টির্া পাওয়ার যযাগয। এর মমধয রময়মে 
স্বাস্থ্য যিবা এবং িািপাতামলর র্মী, র্ানিনং যিামম বিবাির্ারী নিনর্য়ররা এবং িিায়র্ 
জীবর্যাপমর্র িুনবধা, ও প্রনতবন্ধী বযনক্তরা এর্নত্রত িময় বিবাি র্রমের্। নবতরণ িাইে িরািনর 
িািপাতামলর মমধয প্রনতনিত িয় যামত তারা িরািনর যযাগয বযনক্তমের িরািনর অ্যামেি প্রোর্ 
র্রমত পামর। যনেও গত িপ্তাি জমুে টির্ার গনত বৃনি যপময়মে, আমরা গনত প্রময়াজর্।  
  
অ্গ্রানধর্ার স্বাস্থ্য যিবা র্মীমের টির্া োর্িার আমরা ত্বরানিত র্রমত এবং গ্রুপ 1B প্রময়াজর্ীয় 
র্মী এবং 75 বেমরর যবনশ বয়িীমের টির্া প্রোর্ শুরু র্রার জর্য নর্উ ইয়মর্ন র অ্নতনরক্ত 
নবতরণ িাইমের এর্টি যর্েওয়ার্ন  স্থ্াপর্ র্মরমে যা িািপাতামল যয িব র্াজ র্রা িমে তার 
পনরপূরর্ িমব যামত যর্ামর্া এর্টি িািপাতামল অ্নতনরক্ত চাপ র্া পমে। বৃিত্তম গ্রুপ, 3.2 নমনলয়র্ 
নর্উ ইয়র্ন বািী 1B-যত এই টির্া পাওয়ার যযাগয িমব, যার মমধয রময়মে:  

• 870,000 জর্ নশক্ষা র্মী  
• 207,000 জর্ প্রেম িাোোর্র্ারী  
• 100,000 জর্ নর্রাপত্তা র্মী  
• 100,000 পাবনলর্ ট্রার্নজে র্মী  
• 1.4 নমনলয়র্ মার্ুষ 75 বের বা তার যবনশ বয়িী  

  
এই র্তুর্ যর্েওয়ার্ন  ডাক্তারমের অ্নেি, যেডামরল-যযাগযতািম্পন্ন স্বাস্থ্য যর্ন্দ্র, র্াউনি স্বাস্থ্য 
নবভাগ, অ্যাম্বুমলন্স যিিার ও োমমনিী বযবিার র্মর উপযুক্ত নর্উ ইয়র্ন বািীমের িামত যডাজ 
পাওয়ার জর্য বযবিার র্রমব। 1,200-এরও যবনশ োমমনিী ইমতামমধয এই যর্েওয়ামর্ন  অ্ংশগ্রিণ 
র্রমত প্রনতশ্রুনতবি, যার মমধয আগামী িপ্তামি প্রায় 500 জর্ অ্র্-লাইমর্ আিার র্ো রময়মে। 11 
জার্ুয়ানর, যিামবার যেমর্ যেে জমুে িরবরাির্ারীরা টির্া নরজামভন শর্ গ্রিণ র্রা শুরু র্রমব 
যের্ এর্টি যর্ন্দ্রীভূত যেে ওময়বিাইে অ্র্লাইমর্ যামব।  
  
উপরন্তু, স্বাস্থ্য অ্নধেপ্তর আগামী র্ময়র্ িপ্তাি ধমর যেে জমুে 20টি গণ নবতরণ িাইে স্থ্াপর্ 
র্রমে, যার মমধয প্রেম িাইে, জযার্বমর্ জানভেি র্র্মভর্শর্ যিিার, 13 জার্ুয়ানর বুধবার তার 
র্াযনক্রম চালু র্রমত যামে।  
  
অগ্রাবধকার  
  
এই িম্প্রিানরত টির্া যর্েওয়ামর্ন র অ্ধীমর্, র্তুর্ িরবরাির্ারীরা তামের স্বাস্থ্য যিবা র্মীমের 
অ্গ্রানধর্ার প্রোর্ র্রমব এবং িািপাতালগুমলা 1A: এর টির্ানবিীর্ স্বাস্থ্য যিবা র্মীগমণর িেিযমের 
অ্গ্রানধর্ার প্রোর্ র্রমব। উপরন্তু, পুনলশ, েমর্লর্মী ও প্রনশক্ষর্মের মমধয িীমাবি র্া োর্মলও 
বৃিত ইউনর্য়র্ যগািীগুনলমর্ তামের িেিযমের যতো িম্ভব টির্া যেওয়ার জর্য পনরর্ল্পর্া িংগঠিত 
র্রমত বলা িময়মে। যনে র্াযনর্র পনরর্ল্পর্া প্রনতনিত িয়, এই েলগুনল তামের স্থ্ার্ীয় স্বাস্থ্য নবভাগ 



যেমর্ িাপ্তানির্ বরাদ্দ পামব। এর েমল যর্েওয়ামর্ন র অ্র্যার্য িরবরাির্ারীরা 75 বেমরর যবনশ 
বয়িী নর্উ ইয়র্ন বািীমের উপর মমর্ামযাগ নেমত িক্ষম িমব, যা প্রায় 1.4 লক্ষ মার্ুমষর র্ামে 1B-
এর বৃিত্তম গ্রুমপর প্রনতনর্নধত্ব র্মর।  
  
উপরন্তু, নর্উ ইয়র্ন  1B এর অ্ন্তভুন ক্ত গ্রুপগুনলর মমধয িামানজর্ র্যাযযতা ও িুিু নবতরণ 
বাধযতামূলর্ র্রমে যামত গ্রুপ এবং অ্ঞ্চল উভয়রই র্যাযয নচনর্ৎিা ও আর্পুানতর্ বরাদ্দ নর্নিত 
র্রা যায়। উোিরণস্বরূপ, নর্উ ইয়র্ন বািীমের বয়ি 75 বের এবং তার যবনশ বয়িী রা গ্রুপ 1B-
এর মমধয জর্িংেযার প্রায় 45 শতাংশমর্ প্রনতনর্নধত্ব র্মর এবং এভামব 1B টির্া িরবরামির 45 
শতাংশ তামের জর্য িংরনক্ষত োর্মব। এর্ইভামব, নর্উ ইয়মর্ন র 75+ জর্িংেযার 5.9 শতাংশ 
র্যানপোল নডনিমে বাি র্মর, তাই নর্উ ইয়র্ন বািী 75+ জর্য বরামদ্দর 5.9 শতাংশ র্যানপোল 
নডনিমে পাঠামর্া িমব। িামানজর্ িমতা নর্নিত র্রমত যেে অ্র্গ্রির এলার্ািমূমি নবতরণ িাইে 
চালু র্রমব।  
  
কমী  
  
এই টির্া যর্েওয়ার্ন  প্রনতিার েমল র্মীমের চানিো বৃনির জর্য যারা নবতরণ িাইমে টির্া প্রোর্ 
র্রমত পামরর্ যিিব প্রনশক্ষণােীমের উপযুক্ত পলু িম্প্রিারমণর জর্য গভর্নর এর্টি নর্বনািী আমেমশ 
স্বাক্ষর র্মরমের্:  

• লাইমিন্সপ্রাপ্ত প্রযার্টির্াল র্ািন  

• োমনানিে  
• োমমননি যের্নর্নশয়ার্  
• নমডওয়াইে  
• েন্ত নচনর্ৎির্  
• নর্েু যডিাল নবমশষজ্ঞ  
• যপানডয়ানট্রেগণ  
• জরুনর যমনডমর্ল যের্নর্নশয়ার্  
• নর্েু যযাগয নশক্ষােী  
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