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গভর্নর কুওম্বমা ফাইজাম্বরর চেযারমোর্ এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকর্ন া আলিার্ন  চিারলাম্বক বেঠি 
বিম্বযম্বের্ যাম্বর্ বর্বর্ সরাসবর বর্উ ইযম্বকন র জর্ে COVID-19 টিকা ক্রম্বযর কথা বজজ্ঞাসা 

কম্বরম্বের্  
  

টিকার োবহিা র্ার্কীযভাম্বি চফডাম্বরল সরকাম্বরর সরিরাহম্বক চফম্বল বিম্বযম্বে  
  

CDC র্ার্কীযভাম্বি টিকার জর্ে চযাগের্া িৃবি কম্বরম্বে; 7বমবলযম্বর্র চিবে বর্উ ইযকন িাসী এখর্ 
স্বল্প সংখেক উপলভে টিকার জর্ে চযাগে  

  
 বেঠিটি চিখম্বর্ এখাম্বর্ বিক করুর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ফাইজামরর চেযারমযার্ এবং প্রধার্ নর্বনাহী কমনকর্ন া ডঃ আলবার্ন  
চবারলার কামে একটি নেঠি জানর কমরমের্ যামর্ নর্নর্ সরাসনর ফাইজামরর কাে চেমক COVID-19 
টিকা ক্রমযর কো নজজ্ঞাসা কমরমের্, চযমহরু্ চকাম্পানর্টির উপর অ্পামরশর্ ওযাপন নিমডর অ্ধীমর্ 
মডার্নার করা েুনির শর্ন াবলী প্রমযাজয র্য।  
  
নেঠিটির সমূ্পর্ন বার্ন া নর্মে চেওযা হল:  
  
চসামবার, 18 জার্ুযারী 2021  
  
নপ্রয ডঃ চবারলা:  
  
সকল নর্উ ইযকন বাসীমের পক্ষ চেমক, COVID-19 এর জর্য একটি নর্রাপে, কাযনকর টিকা 
উন্নযমর্র জর্য আপর্ার কম ার পনরশ্রমমর জর্য আনম আপর্ামক এবং ফাইজার এবং বামযাএর্মর্মকর 
েলগুমলামক ধর্যবাে জার্ামর্ োই। গর্ েশ মাস অ্সাধারর্ কামলা অ্ধযায নেল- নকন্তু আপর্ামের 
প্রমেষ্টা সুড়মের চশমে একটি উজ্জ্বল আমলা প্রোর্ কমরমে এবং একটি উন্নর্ ভনবেযমর্র আশা 
চেনিমযমে। এর্া পনরষ্কার চয এই টিকাগুমলা হমে চসই অ্স্ত্র যা অ্বমশমে COVID-19 এর নবরুমে 
যুমে জযলাভ করমব। নকন্তু এই শীমর্ সারা চেমশ হাসপার্ামল ভনর্ন  এবং মৃরু্য বাড়মে, আমরা এই 
ভাইরামসর সামে লড়াই করনে, এবং র্ার্কীযভামব নর্উ ইযকন বাসীমের কামে চপ ৌঁোমর্া চডামজর সংিযা 
র্া বাড়ামল আমরা চহমর যাব। আনম এবং আরও সার্জর্ গভর্নর আমরা চডাজ মুনির জর্য ট্রাম্প 
প্রশাসমর্র প্রনর্ আহ্বার্ জার্ামর্ার পর HHS সনেব অ্যামলক্স আজার বমলর্ চয ত্রার্ আসমে। র্মব 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Pfizer_Letter_to_Dr_Bourla_2021.pdf


 

 

আজ পযনন্ত চফডামরল সরকার এই প্রনর্শ্রুনর্ পালর্ কমরনর্- প্রকৃর্পমক্ষ, নর্উ ইযকন  এই সপ্তামহ মাত্র 
250,000 চডাজ পামব, যা আমগর সপ্তামহর রু্লর্ায 50,000 কম।  
  
চযমহরু্ আপর্ারা অ্পামরশর্ ওযাপন নিমডর অ্ংশ নহমসমব মডার্না চয প্রনর্শ্রুনর্ নেমযমের্ র্া দ্বারা 
আবে র্র্, আনম অ্র্ুমরাধ করনে চয নর্উ ইযকন  চের্মক আপর্ামের কাে চেমক সরাসনর চডাজ 
চকর্ার অ্র্ুমনর্ চেওযা চহাক। ফাইজামরর কাে চেমক সরাসনর চযমকার্ চডাজ নবর্রর্ রাষ্ট্র 
প্রনর্নির্ কম ার নর্মেন নশকা অ্র্ুসরর্ করমব, অ্র্যনেমক নবোযী চফডামরল প্রশাসমর্র এই সপ্তামহ তর্নর 
করা চডামজর শূর্যস্থার্ পরূর্ করমর্ সক্ষম হমব। এই সব নকেু যর্ র্াড়ার্ানড় সম্ভব নর্উ 
ইযকন বাসীমের 70 চেমক 90 শর্াংশমক টিকা চেওযা এবং হাডন  ইনমউনর্টি তর্নর করার আমামের 
লক্ষযমক এনগময নর্ময যামব।  
  
চকার্ সমেহ চর্ই চয নর্উ ইযকন  এবং অ্র্যার্য রাজযগুমলা চয েযামলমের সম্মুিীর্ হমে র্া আপনর্ 
বুঝমর্ পারমের্। চসন্টার ফর নডনজজ কমরাল এন্ড নপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) নর্মেন নশকা সনরময অ্গ্রানধকারপ্রাপ্ত নর্উ ইযকন বাসীমের সংিযা রার্ারানর্ 5 
নমনলযর্ চেমক 7 নমনলযমর্ নর্ময চগমে। চফডামরল প্রশাসর্ মলূর্ আমামের সরবরাহ কমামর্ার সময 
একটি বর্যার চগর্ িুমল নেমযমে- যার ফমল নবভ্রানন্ত, হর্াশা তর্নর হমযমে এবং আশা কমম চগমে।  
  
ফাইজার একটি নর্উ ইযকন  চকাম্পানর্ - যা নর্ময আনম গনবনর্। চকাম্পানর্র অ্পামরশর্ ওযাপন নিমড 
অ্ংশগ্রহর্ র্া করার নসোন্ত, যা বাইমডর্ প্রশাসর্ সংস্কামরর পনরকল্পর্া করমে, এটিমক একটি অ্র্র্য 
পনরনস্থনর্মর্ চরমিমে যা আমামের নর্উ ইযমকন  জীবর্ বাৌঁোমর্ সাহাযয করমর্ পামর। আনম এই নবেময 
আপর্ার সামে আমরা আমলাের্া করমর্ চপমর আর্নের্।  
  
নবর্ীর্,  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
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