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গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘেট ভোকবির্ টাস্ক ঘ ািন িিনিম্মবিক্রম্বম বর্উ ইয়কন  েম্বটর 
প্রথম COVID আক্রাম্বের এক িের পবূিন ম্বি জর্ির্ অোন্ড জর্ির্ টিকার িুপাবরে কম্বরম্বে  

  
আগামী িপ্তাম্বে বর্উ ইয়কন  ঘেট 164,800 ঘ াজ জর্ির্ অোন্ড জর্ির্ টিকা পাম্বি িম্বল আো করা 

েম্বে  
  

বিম্বেল-ঘ াজ টিকার কম িীমািদ্ধ ঘোম্বরম্বজর প্রম্বয়াজর্ীয়িা আম্বে  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট নিনর্কযাল অ্যাডভাইসনর 
টাস্ক ঘ াসন (New York State Clinical Advisory Task Force) সর্নসম্মনিক্রমম জরুনর র্যর্হামরর 
অ্র্ুমমাদমর্র জর্য খাদয এর্ং ঔষধ প্রশাসর্ (Food and Drug Administration, FDA) এর 
উপমদষ্টা কনমটির সুপানরশ অ্র্ুসরণ কমর নর্উ ইয়কন  ঘেমট জার্মসর্  ামনানসউটিকযালস/জর্সর্ 
অ্যান্ড জর্সমর্র COVID-19 টিকা র্যর্হামরর সুপানরশ কমরমে। নর্উ ইয়কন  এই সপ্তামহ জর্সর্ 
অ্যান্ড জর্সমর্র ভযাকনসমর্র প্রায় 164,800 ঘডাজ গ্রহণ করমর্ র্মল আশা করমে, ো FDA এর 
চূড়ান্ত অ্র্ুমমাদর্ পাওয়ার অ্মপক্ষায় আমে। েুক্ত ঘডাজগুনল নর্উ ইয়কন  ঘেমটর প্রিযানশি সপ্তামহর 
12টি সরর্রাহকারীমক ঘমাট 422,780 প্রথম ঘডাজ সরর্রাহ করমর্ এর্ং  াইজার ও মডন ার্ার কাে 
ঘথমক 290,500 নিিীয় ঘডাজ ঘমাট ঘমাট 878,080 ঘডাজ সরর্রাহ করমর্। এটা হমর্ নর্উ ইয়কন  
ঘেমটর সমর্নাচ্চ সাপ্তানহক টিকা র্রাদ্দ।  
  
"আজ ঘথমক এক র্ের আমগ, নর্উ ইয়কন র্াসীমদর জর্য COVID-19 এর কারমণ অ্কল্পর্ীয় ট্রামজনড 
শুরু হময়নেল। গি 365 নদর্ ধমর আমরা প্রচণ্ড ঘর্দর্া ও ক্ষনির সম্মুখীর্ হময়নে, নকন্তু 
ভনর্ষযমির জর্য আশার্াদী হওয়ার কারণ আমে এর্ং COVID এর পরর্িী টিকা সম্পমকন  ঘেমটর 
নিনর্কযাল অ্যাডভাইসনর টাস্ক ঘ াসন (Clinical Advisory Task Force) এর সুপানরশ ঘসই চলমার্ 
পুর্রুদ্ধামরর অ্ংশ।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "জর্সর্ অ্যান্ড জর্সমর্র একক-শট টিকা কম 
সীমার্দ্ধ ঘোমরজ ঘেমটর জর্য চানহদার সমে আমরা নর্উ ইয়কন র্াসীর কামে ঘপ ৌঁোমি আমরা সহজ 
দ্রুি কমর িুলমর্। সামমর্ অ্মর্ক কাজ আমে, িমর্ এই টিকার অ্র্ুমমাদর্ আমামদর আশ্বামসর কারণ 
ঘদয় কারণ আমরা একটি COVID পরর্িী ভনর্ষযমির নদমক এনগময় োনি।"  
  
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার একক ঘডাজ ও এর সঞ্চময়র উপর কম নর্নধনর্মষধ আমে। নর্উ ইয়কন  
ঘেট এই টিকার অ্গ্রানধকার ও অ্ংশীদারমদর সামথ নর্িরমণর পনরকল্পর্া চূড়ান্ত করমে।  
  



 

 

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা 24 ঘসমেম্বর 2020 ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘর্িৃস্থার্ীয় নর্জ্ঞার্ী, ডাক্তার 
ও স্বাস্থয নর্মশষজ্ঞমদর নর্ময় নর্উ ইয়কন  ঘেট একটি স্বাধীর্ নিনর্কযাল উপমদষ্টা টাস্ক ঘ াসন 
(Clinical Advisory Task Force) গঠর্ করমর্ োরা ঘ ডামরল সরকার কিৃন ক অ্র্ুমমানদি প্রনিটি 
COVID-19 টিকা পেনামলাচর্া করমর্ এর্ং ভাইরামসর নর্রুমদ্ধ কাজ করমি নর্উ ইয়কন  ঘেটমক এই 
টিকার নর্রাপত্তা ও কােনকানরিা সম্পমকন  পরামশন প্রদার্ করমর্। টাস্ক ঘ াসন পরর্িীমি  াইজার ও 
মডার্নার টিকার সুপানরশ কমরনেল।  
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