
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/15/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

র্োের্াল গভর্নরস অোম্বসাবসম্বেের্ COVID-19 টিকাদার্ প্রম্বেষ্টাে স্টেট সরকাম্বরর সাম্বে িবধনত 
প্রবতম্বিদর্ ও সমন্বম্বের জর্ে স্টপ্রবসম্বেন্ট িাইম্বেম্বর্র কাম্বে অর্ুম্বরাধ কম্বর বেঠি স্টপ্ররণ কম্বরম্বে  

  
বেঠিম্বত CDC-স্টক স্টদেিোপী বরম্বপাটন  করা টিকাদার্ স্টেটাে স্টেোম্বরল এিং স্টেট প্রম্বেষ্টার মম্বধে 

পােনকে করম্বত অর্ুম্বরাধ কম্বরম্বে  
  

বেঠিম্বত োম্বমনবস এিং স্টেোম্বরবল স্ট াগেতাসম্পন্ন স্বাস্থ্ে স্টকন্দ্রগুবল িেিহাম্বরর স্টেম্বে স্টেোম্বরল 
বসদ্ধান্তগুবলম্বক স্টেট সরকাম্বরর সাম্বে সমন্বে করম্বত িলা হম্বেম্বে  

  
বেঠিটি স্টদখম্বত এখাম্বর্ বিক করুর্  

  
ন্যাশন্াল গভন্নরস অ্যাসসাসসসেশন্ আজ COVID-19 টিকা বন্টন্ প্রসেষ্টাে ফেডাসরল এবং ফেট 
সরকাসরর মসযয বসযনত প্রসতসবদন্ এবং সমন্বসের জন্য ফপ্রসসসডন্ট ফজা বাইসডসন্র কাসে অ্ন্ুসরায 
কসর একটি সেঠি ফপ্ররণ কসরসে। সেঠিসত ফরাগ সন্েন্ত্রণ ও প্রসতসরায ফকন্দ্র (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) সবসভন্ন ফেডাসরল বন্টন্ কমনসূসের মসযয পার্নকয করসত বসলসে 
যখন্ এটি টিকা সবতরণ সম্পসকন ত ফডটা প্রসতসবদন্ কসর যাসত ফকান্ প্রসেষ্টা ফেট পসরোসলত এবং 
ফকান্ প্রসেষ্টা ফেডাসরল পসরোসলত তা স্পষ্ট হে। সেঠিসত আসরা বলা হসেসে ফয োসমনসস এবং 
ফেডাসরসল ফযাগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য ফকন্দ্রগুসল বযবহাসরর ফেসে ফেডাসরল সসদ্ধান্তগুসলসক ফেট সরকাসরর 
সাসর্ সমন্বে করসত হসব।  
  
সেঠির সমূ্পণন বাতন া সন্সে ফদওো হসলা:  
  
15 ফেব্রুোসর 2021  
  
সপ্রে সম. ফপ্রসসসডন্ট,  
  
ফদসশর গভন্নর আবার আপন্ার সবজসের জন্য আপন্াসক আবার অ্সভন্ন্দন্ জাসন্সেসেন্ এবং আমরা 
এই কঠিন্ সমসে একসাসর্ লড়াই করার জন্য অ্ংশীদাসরসের প্রতযাশাে রসেসে। আমরা আপন্ার 
সমন্বসের জন্য আপন্াসক যন্যবাদ জান্াই ফয আপন্ার দল ইসতামসযয গভন্নসরর সন্কট পযনন্ত প্রসাসরত 
হসেসে। আমরা COVID এর সবরুসদ্ধ লড়াইসে সামসন্র সাসরসত আসে এবং আমরা যসদ একসাসর্ 
কাজ কসর তসবই আমরা সেল হব।  

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


 

 

  
আমাসদর উসেসগর দইুটি তাৎেসণক সবষে রসেসে। প্রর্মত, আমরা সবশ্বাস কসর ফয টিকা সবতরণ 
প্রসিো এবং ফেডাসরল ও ফেট উভে পযনাসে সরকাসরর প্রসেষ্টার বযাসি আসমসরকার জন্গসণর 
ফবাঝা জরুসর। গত বের ফর্সক একটি েলমান্ সমসযা েলসে ফস বযাপাসর আমরা আপন্ার সহােতা 
োইব। টিকার োসহদা এবং সরবরাসহর েসল সৃষ্ট উসেসগর কারসণ আসমসরকার জন্গসণর এই 
প্রসিোটি পুসরাপুসর ফবাঝা জরুসর।  
  
বতন মাসন্ ফরাগ সন্েন্ত্রণ ও প্রসতসরায ফকন্দ্র (CDC) প্রসতটি ফেসট সবতরণকৃত টিকার সংখযা এবং 
সম্পাসদত টিকা প্রদাসন্র সংখযা সম্পসকন  ফেট ও অ্ঞ্চল পযনাসে জন্গসণর তর্য প্রদান্ কসর। CDC 
সরসপাটিন ং ফমকাসন্জম অ্প্রসোজন্ীে সবভ্রাসন্তর সসৃষ্ট কসরসে। আমরা অ্ন্ুসরায করব ফয CDC এর 
প্রসতসবদন্ ফযন্ বাস্তবতাসক সঠিকভাসব প্রসতেসলত কসর।  
  
সবসভন্ন ফপ্রাগ্রাসমর মাযযসম এই টিকা সরবরাহ করা হে এবং প্রদান্ করা হে। একটি ফপ্রাগ্রাসমর 
মাযযসম, ফেডাসরল সরকার একটি ফপ্রাগ্রাম পসরোলন্া কসরন্ ফযখাসন্ এটি ন্াসসনং ফহাম এবং 
দীর্নসমোদী ফকোর েযাসসসলটিগুসলর (long-term care facilities, LTCF ফপ্রাগ্রাম) টিকাদাসন্র জন্য 
ফবসরকাসর োসমনসসর সাসর্ েুসিবদ্ধ হে। ফপ্রাগ্রামটি ফেট কতৃন ক সন্েসন্ত্রত ন্ে। আপন্ার প্রশাসন্ 
ফেডাসরল সরকাসরর বাোই করা আমাসদর ফেসটর কসেকটি োমনাসসসত সরাসসর ভযাকসসন্ 
সরবরাসহর জন্য একটি ন্তুন্ ফেডাসরল ফপ্রাগ্রাম শুরু কসরসে। আপন্ার প্রশাসন্ আসরকটি ন্তুন্ 
ফেডাসরল ফপ্রাগ্রাম ফর্াষণা কসরসে যার মাযযসম ফেডাসরল সরকার ফেডাসরল ফযাগযতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য 
ফকন্দ্রগুসলসত (Federally Qualified Health Centers, FQHC) সরাসসর সবতরণ করসব। এই 
সতন্টি পৃর্ক ফেডাসরল প্রসেষ্টা আমাসদর সন্েন্ত্রসণর বাইসর।  
  
এরপর ফেট এবং আঞ্চসলক সরকার ফেডাসরল সরকাসরর কাে ফর্সক "প্রর্ম ফডাজ" এবং "সেতীে 
ফডাজ" এর জন্য টিকা বরাদ্দ পাে। আমরা প্রর্ম ও সেতীে ফডাসজর প্রশাসসন্র স্বচ্ছতা, 
জবাবসদসহতা এবং আমাসদর দােবদ্ধতার প্রশংসা কসর। তসব, ফেডাসরল LTCF ফপ্রাগ্রাম, ফেডাসরল 
োসমনসস ফপ্রাগ্রাম এবং ফেডাসরল FQHC ফপ্রাগ্রাম, ফেডাসরসল সন্েন্ত্রণাযীন্ এবং ফেসটর সন্েন্ত্রসণর 
বাইসর।  
  
আমরা সবশ্বাস কসর ফয CDC তার প্রসতসবদসন্ সবভ্রাসন্ত এড়াসত এবং আসমসরকার জন্গণসক একটি 
সুস্পষ্ট যারণা প্রদান্ করার জন্য এই পৃর্ক প্রসেষ্টার মসযয পার্নকয করা গুরুেপূণন। আমাসদর 
সীমান্াে সংর্টিত েযাসসসলটি পযনাসে ফেডারাল টিকাদান্ প্রসেষ্টার ফেসেও ফেসটর দশৃযমান্তা 
প্রসোজন্।  
  
সেতীেত, আমরা সবশ্বাস কসর ফয োসমনসস এবং FQHC-সমূহ বযবহাসরর ফেসে ফেডাসরল 
সসদ্ধান্তগুসলর ফেট সরকাসরর সাসর্ সমন্বে করা উসেত। ফেটগুসলও প্রােই এই একই োসমনসস এবং 
FQHC-এ ফডাজ বরাদ্দ কসর। আমরা স্বতন্ত্র সত্তার কযাপাসসটি বুঝসত পাসর এবং স্বতন্ত্র সত্তার 
পসরসীমা এবং তাসদর জােগুসলর পসরসর আমরা জাসন্। যর্ারীসত, সকেু োসমনসস এবং FQHC 
তুলন্ামূলক কাসজর জন্য ফবসশ উপযুি। এই সত্তাগুসলর কাযনেমতা ফডটা অ্ন্সুরণ করা অ্পসরহাযন। 



 

 

তারা ফয সংসিষ্ট কসমউসন্টির ফসবা প্রদান্ কসর এবং ফভৌগসলক সাসন্নসযযর মসযয তাসদর অ্ন্যান্য 
প্রসেষ্টার প্রসোজন্ীেতাও আমরা জাসন্। যসদ ফেডাসরল সরকার ফেট সমন্বে এবং পরামশন োড়া এই 
একই সত্তাগুসলসক স্বাযীন্ভাসব সবতরণ কসর, তাহসল অ্প্রসোজন্ীেতা এবং অ্দেতা খুব ভাসলাভাসব 
অ্ন্ুসরণ করা হসত পাসর।  
  
আমরা আপন্ার প্রশাসন্ এবং সমোর ফজে ফজন্টস এর সাসর্ আমাসদর সম্পসকন র অ্তযান্ত প্রশংসা 
করসে, সযসন্ দদুন ান্ত কাজ করসেন্ এবং আমরা পারস্পসরক উৎপাদন্শীল পদ্ধসতসত এই সবষেগুসল 
সন্সে কাজ করার জন্য উদগ্রীব। আপন্াসক অ্সগ্রম যন্যবাদ।  
  
আপন্ার সবশ্বস্ত,  
  
গভন্নর অ্যানু্ড্র কুওসমা, সন্উ ইেকন   
ফেোরমযান্  
  
গভন্নর আসা হাসেন্সন্, আরকান্সাস  
ভাইস ফেোরমযান্  
  
গভন্নর োসলন ফবকার, মযাসােুসসটস  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর লযাসর ফহাগান্, ফমসরলযান্ড  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর ফক আইসভ, অ্যালাবামা  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর ডগ ডুসস, অ্যাসরসজান্া  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর সমসশল লুজান্ সগ্রশাম, সন্উ ফমসিসকা  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর জযাসরড ফপাসলস, কসলারাসডা  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
  
গভন্নর ফগ্রসেন্ হুইটমার, সমসশগান্  
সদসয, NGA সন্বনাহী কসমটি  
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