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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ও বর্উ ইয়কন-প্রপ্রসবিম্বেবরয়ার্ ওয়াবেিংের্ হাইেম্বস র্তু র্ COVID-19 টিকা সাইে
চালু করার প্র াষণা কম্বরর্

প্র ােন ওয়াবেিংের্ আমন বর সাইে শুধুমাত্র বর্ধন াবরত অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর সম্বে 65 িছর প্রিবে িয়ম্বসর
বর্উ ইয়কনিাসীম্বের টিকা োম্বর্র সুম্ব াগ প্রোর্ করম্বছ
র্তু র্ টিকা সাইে স্থাপর্ ওম্বয়ইল কম্বর্ন ল প্রমবিবসর্ ও কলাবেয়া বিশ্ববিেোলয় আবভনিং প্রমবিম্বকল
প্রসন্টাম্বরর সাম্বে অিংেীোবরম্বের মাধেম্বম সম্ভি হম্বয়ম্বছ
অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট গুবল সময়সূবচর মাধেম্বম বর্ধন াবরতকরা প্র ম্বত পাম্বর বর্উ ইয়কন-প্রপ্রসবিম্বেবরয়ার্
অর্লাইর্ প্রপম্বেন্ট প্রপােনালম্বক সিং ুক্ত কম্বর

গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা ও নর্উ ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্ আজ ওয়ান িংের্ হাইেস এর প্র ােন
ওয়ান িংের্ আমননরমে নর্উ ইয়র্ন িাসীমের জর্য এর্টি র্েু র্ COVID-19 টির্া সাইে চালু র্রার
প্র াষণা নেময়মের্। সাইেটি 169 েম নিমের প্রর্ামণ 216 প্র ােন ওয়ান িংের্ এনভনর্উমে অ্িনিে,
ওময়ল র্মর্নল প্রমনিনসর্ ও র্লানিয়া নিশ্বনিেযালয় আনভন িং প্রমনিমর্ল প্রসন্টামরর অ্নেনরক্ত
অ্িং ীোনরমের মাধ্যমম সম্ভি হময়মে এিিং 14 জার্ুয়ানর প্রেমর্ নর্ধ্নানরে নর্ময়ামগর সামে 65 িেমরর
প্রিন িয়সী িযনক্তমের COVID-19 টির্া েোর্ র্রমে।
নর্উ ইয়র্ন প্রেমের টির্া সরিরাহ প্র িামরল সরর্ার দ্বারা সীমািদ্ধ। প্র িামরল নর্মেন ন র্ার উপর
নভনি র্মর প্রেমের 7 লমেরও প্রিন নর্উ ইয়র্ন িাসী এখর্ COVID টির্ার জর্য প্র াগয, নর্ন্তু প্রেে
প্র িামরল সরর্ামরর র্াে প্রেমর্ েনে সপ্তামহ োয় 300,000 প্রিাজ পায়। এইভামি, েনেনের্
উপলভয অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সিংখযা শুধ্ুমাত্র প্র ােন ওয়ান িংের্ আমননর সাইমে র্য়, সারা প্রেেজুমে
সরিরামহর উপর নভনি র্মর পনরিনেন ে হমি।
"COVID মহামানর আমামের সমাজ ও আমামের স্বািযমসিা িযিিায় োর্-নিেযমার্ বিষমযমর্ েু মল
ধ্মরমে - এিিং খর্ আমরা এই ভাইরামসর নিরুমদ্ধ লোই র্রনে, েখর্ আমামের ঐ বিষমমযর
নিরুমদ্ধ লোই র্রমে হমি," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্ নেল আমামের
টির্া র্মনসূনচর শুরুর নের্গুমলামে সিমচময় র্া নর্র হাসপাোলগুমলার এর্টি এিিং এখর্ আমরা
র্নমউনর্টিমে োমের েমচষ্টা েসানরে র্রার জর্য আমামের ভযার্নসর্ ইকুইটি োস্ক প্র াসন (Vaccine

Equity Task Force) এর সামে অ্িং ীোনরে র্রনে। এই ধ্রমর্র অ্িং ীোনরমের মাধ্যমম, আমরা
নর্নিে র্রনে প্র মর্ামর্া িমণনর নর্উ ইয়র্ন িাসীরা প্র র্ নপনেময় র্া পমে।"
বর্উ ইয়কন-প্রপ্রসবিম্বেবরয়ার্ এর প্রপ্রবসম্বিন্ট ও প্রধার্ বর্িন াহী কমন কতনা ি. বিম্বভর্ প্রে. প্রকারউইর্
িম্বলর্, "COVID-19 আমামের সম্প্রোয়গুনলর উপর এর্ মমনানির্ েভাি প্র মলমে। এখর্, োয় এর্
িের সামমর্র সানরমে োর্ার পর, অ্িম মষ আমরা এই মারাত্মর্ ভাইরামসর সামে লোই র্রনে।
ে প্রিন সম্ভি নর্উ ইয়র্ন িাসীমের টির্া নেমে এিিং আমরা প্র
হরমর্ ভামলািানস োর স্বািয ও
োণ নক্ত পুর্রুদ্ধার র্রমে গভর্নর কুওমমা ও প্রেমের সামে র্াজ র্রমে প্রপমর আমরা গনিনে।"
প্র ােন ওয়ান িংের্ আমননর সাইমে এর্টি অ্যাপময়ন্টমমন্ট র্রমে, 65 িের িা োর প্রিন িয়সী নর্উ
ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্ প্ররাগীরা অ্র্লাইর্ প্ররাগী প্রপােনাল সিং ুমক্তর মাধ্যমম র্লনিয়া িাক্তার, ওময়ল
র্মর্নল প্রমনিনসর্ ও নর্উ ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্ িযিহার র্রমে পারমির্। প্র সি প্ররাগীর প্রর্ামর্া
র্ামর্ক্ট অ্যার্াউন্ট প্রর্ই এিিং 65 িেমরর প্রিন িয়সী িযনক্তরা র্লনিয়ার িাক্তার, ওময়ল র্মর্নল
প্রমনিনসর্ ও নর্উ ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্ প্ররাগী র্র্, োরা VaccineTogetherNY.org নভনজে র্মর
এর্টি অ্যার্াউন্ট প্রসে র্রমেপারমির্।
আমননর হুইলমচয়ার অ্যামেসম াগয ও ADA অ্যামেসম াগযো মার্েণ্ড পূরণ র্মর। উপরন্তু, সাইেটিমে
প্রমনিমর্ল র্মীরা র্মনরে ারা স্প্যানর্ ও ইিংমরনজ উভয় ভাষায় র্ো িমলর্। 65 িেমরর প্রিন
িয়সী নর্উ ইয়র্ন িাসীরা ামের অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য নর্ধ্নানরে হময়মের্ োরা A ও C প্রের্সমূমহর
মাধ্যমম এই সাইমে অ্যামেস র্রমে পারমির্। A ও C প্রেমর্র প্রের্ েপ ব্রিওময় ও 168 েম
নিে।
অ্গ্রানধ্র্ামরর নভনিমে স্বািযমসিা র্মীমের টির্াোর্ হারমর্ েরানিে র্রমে এিিং সেয প্র াগয নর্উ
ইয়র্ন িাসীমের টির্া প্রেওয়া শুরু র্রমে প্র ােন ওয়ান িংের্ আমননর টির্াোর্ সাইে িাপর্ গভর্নর
কুওমমা দ্বারা েনেনিে টির্া সাইেগুনলর আমরা েসানরে প্রর্েওয়ার্ন বেনর র্মর। নর্উ ইয়র্ন
ইমোমমধ্য জযার্ি প্রর্. জানভেস প্রসন্টার, ওময়েমচোর র্াউনন্ট প্রসন্টার, নর্উ ইয়র্ন প্রেে প্র য়ার
এেমপা প্রসন্টার এিিং প্রজার্স নিমচ চারটি প্রেে পনরচানলে টির্া সাইে চালু র্মরমে, SUNY
আলিানর্র এর্টি অ্নেনরক্ত সাইে শুক্রিার, 15 জার্ুয়ানর সর্াল 8 োয় প্রখালা হমি এিিং 15টি
অ্নেনরক্ত সাইেমরও আগামী নের্গুনলমে র্া নক্রম শুরু র্রার র্ো রময়মে।
উপরন্তু, এই সাইেটি COVID-19 ভযার্নসমর্র সুিু ও র্যা য নিেরণ নর্নিের্রমণ গভর্নর কুওমমার
লেযমর্ আমরা এনগময় নর্ময় প্রগমে। 2020 সামলর প্র মষর নেমর্, গভর্নর আমরা প্র াষণা র্মরমের্
প্র নর্উ ইয়র্ন প্রসমক্রোনর অ্ি প্রেে প্ররাজার্া প্ররাজামিা, অ্যােনর্ন প্রজর্ামরল প্রলটিন য়া প্রজমস,
র্যা র্াল আরিার্ নলমগর প্রেনসমিন্ট ও েধ্ার্ নর্িনাহী র্মনর্েন া মার্ন প্রমানরয়াল ও প্রহলে ামের
প্রেনসমিন্ট ও েধ্ার্ নর্িনাহী র্মনর্েন া পযাে ওয়ািং এর সভাপনেমে নর্উ ইয়র্ন ভযার্নসর্ ইকুইটি োস্ক
প্র াসন চালু র্মরমে। েনেিার পর প্রেমর্ োস্ক প্র াসন টির্া প্রেওয়ার প্রেমত্র িাধ্া প্রভমে এিিং প্রেে
জুমে ভযার্নসমর্র র্যায়সেে িন্টর্ রময়মে নর্র্া ো নর্নিে র্মর এিিং েুিনল ও নর্ম্ননিি
সম্প্রোয়গুনল ামে নপনেময় র্া পমে ো নর্নিে র্রার লমেয র্াজ অ্িযাহে প্ররমখমে।

প্রবতবর্বধ আবিয়াম্বর্া এসবপবলয়ে িম্বলর্, "এো অ্েযি গুরুেপূণন প্র আমরা নর্নিে র্নর প্র
COVID-19 টির্া সর্ল নর্উ ইয়র্ন িাসীমের জর্য উপলভয, শুধ্ুমাত্র ারা স্বািয প্রসিা েনেিামর্
ভামলা অ্যামেস আমে োমের জর্য র্য় এিিং এই র্ারমণ ওয়ান িংের্ হাইেমসর এই িৃহৎ আর্ামরর
টির্া সাইে সঠির্ নেমর্ এর্টি পেমেপ। আমামের সমামজ এই টির্া সম্প্রসারমণর েমচষ্টার জর্য
আনম গভর্নর কুওমমা ও নর্উ ইয়র্ন -প্রেসনিমেনরয়ার্মর্ ধ্র্যিাে জার্াই। এই র্েু র্ সাইেটি নর্নিে
র্রমে সহায়ো র্রমি প্র ভযার্নসর্ নিেরণ প্রর্িল সমময়ানচে র্য়, পা াপান র্যায়সেেও হমি।"
প্রসম্বেোবর অি প্রিে ও বর্উ ইয়ম্বকনর ভোকবসর্ ইকুইটি োস্ক প্র াম্বসন র প্রচয়ারমোর্ প্ররাোর্া
প্ররাোম্বিা িম্বলর্, "অ্র্গ্রসর সম্প্রোময়র প্রলামর্রা মহামারী চলার্ালীর্ সিমচময় নক্ত ালী হময়নেল
এিিং এখর্ও অ্নিরে রময়মে। গভর্নর কুওমমার NYS ভযার্নসর্ ইকুইটি োস্কম ামসনর সহ-সভাপনে
নহমসমি আমরা এই নিষয়টি প্রমার্ামিলা র্রনে এিিং েনেিন্ধর্ো র্মামে ও COVID-19 টির্ার
র্যা য িন্টর্ নর্নিে র্রমে র্াজ র্রনে। NY প্রেসনিমেনরয়ার্ এর এই টির্া সাইেটি আমামের
আঞ্চনলর্ টির্া প্রর্েওয়ামর্ন র অ্িং
া েমেযর্ নর্উ ইয়র্ন িাসীমর্ এই টির্ায় সমার্ অ্যামেস েোর্
র্রমে সাহা য র্রমি।"
প্রসম্বর্ের রিােন েোকসর্ িম্বলর্, "উির মযার্হােমর্ টির্া নিনর্র্ সম্প্রসারমণর জর্য নর্উ ইয়র্ন প্রেসনিমেনরয়ার্ ও NYS নিপােনমমন্ট অ্ি প্রহলে এর সনিনলে েমচষ্টার েনে আনম খুিই র্ৃ েজ্ঞ।
আমামের অ্মর্র্ নের্ ধ্মর ূর্য টির্া সাইেগুনল নেল, নেও িমরামে সিংক্রমমণর সমিনাচ্চ হার
েী ননের্ ধ্মর ইর্উি ও ওয়ান িংের্ হাইেমস নেল। এখর্ এই মহামারীর সময় আমরা আমামের সিার
েময়াজর্ীয় টির্া পাওয়ার সুম াগ পাি আমার সিংসে সেসযমের েমচষ্টার জর্য ধ্র্যিাে। আনম
আমামের সম্প্রোময়র চানহো পূরমণ গভর্নমরর অ্ন স নিনডিং েমোর সামে অ্নিরে র্াজ চানলময়
াওয়ার অ্মপোয় আনে।"
অোম্বসেবল প্রমোর আল প্রেলর িম্বলর্, "COVID-19 মযার্হােমর্র হারমলম ও ওয়ান িংের্ হাইেমস
সিমচময় প্রিন আ াে প্রহমর্মে এিিং এো খুিই গুরুেপূণন প্র আমামের সম্প্রোময়র COVID টির্ায়
অ্যামেস আমে। এই িৃহৎ আর্ামরর টির্া সাইে উির মযার্হােমর্র িানসন্দামের পমে নিেরণটি
র্যায়সেেভামি নর্নিে র্রার জর্য এর্টি মহার্ সূচর্া। ভযার্নসর্ সময়মে ও অ্যামেসম াগযভামি
নিেরণ র্রা নর্নিে র্রার লমেয এই পেমেপ গ্রহমণর জর্য আনম গভর্নর কুওমমা ও নর্উ ইয়র্ন প্রেসনিোনরয়ার্মর্ ধ্র্যিাে জার্াই। আমামের িানসন্দামের ামে এই েময়াজর্ীয় ভযার্নসমর্র অ্যামেস
অ্িযাহে োমর্ ো নর্নিে র্রমে আনম সরর্ার পা াপান আমার অ্িং ীোরমের সামে র্াজ চানলময়
াি।"
কাউবিল সেসে ইয়াোবর্স রবিম্বগে িম্বলর্, "র্েন ার্ন মযার্হাের্ মযার্হােমর্র িমরামে COVID-19
এর সমিনাচ্চ হার আমে। আনম প্রজমর্ গনিনে প্র ওয়ান িংের্ হাইেমসর প্রর্মে অ্িনিে আমননরমর্ এর্টি
টির্া সাইমে পনরণে র্রা হমি। আমননরমর্ টির্া সাইমে পনরণে র্রমে সাহাম য র্রার জর্য আনম
গভর্নর কুওমমা ও নর্উ ইয়র্ন প্রেসনিমেনরয়ার্মর্ ধ্র্যিাে জার্াই। আনম আ া র্নর প্র অ্মর্র্
টির্াোর্ সাইমের মমধ্য এোই েেম া আমরা উির মযার্হােমর্ চালু প্রেখমে পাি। আমরা োর্া

িানেমে আনে, সর্ল নর্উ ইয়র্ন িাসীমর্ অ্ি যই োমের মাস্ক পমর এিিং সামানজর্ভামি েূমর োর্ার
মাধ্যমম োমের র্াজ চানলময় প্র মে হমি। আমরা অ্র্যার্য অ্িং ীোরমের সামে র্াজ র্রি ামে
প্র ামর্ এিিং নিনভন্ন ভাষায় সাোৎর্ার প্রর্ওয়া ায় এিিং COVID-19 দ্বারা নিধ্বস্ত অ্র্গ্রসর
সম্প্রোয়মর্ আমরা অ্গ্রানধ্র্ার নেমে পানর। আনম নসটি, প্রেে এিিং প্র িামরল প নাময় আমার
সহর্মীমের সামে র্াজ চানলময় াি ামে আমরা সি নর্উ ইয়র্ন িাসীমের সুরনেে রাখমে পানর।"
COVID-19 টির্া সম্পমর্ন আমরা েমেযর জর্য, নর্উ ইয়র্ন িাসীমের
https://covid19vaccine.health.ny.gov/ ওময়িসাইেটি নভনজে র্রা উনচে।
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