
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/9/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে 60 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়সী িেবিরা এিং অবতবরি 
জর্গম্বণর মুম্বিামুবি হওয়া প্রম্বয়াজর্ীয় কমীরা COVID-19 টিকা পাওয়ার ঘোগে হম্বি  

  
60 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়সী বর্উ ইয়কন িাসীম্বদর 10 মার্ন  ঘেম্বক টিকা ঘদওয়া ঘেম্বত পাম্বর  

  
সরকাবর কমনর্ারী, অলাভজর্ক কমী এিং অতোিেেকীয় বর্মনাণ ঘসিা কমীরা 17 মার্ন  ঘেম্বক 

COVID-19 টিকার জর্ে ঘোগে  
  

টিকা বিতরণ ঘোগেতা প্রসাবরত করা হম্বয়ম্বে; এির্ ফাম্বমনবস োডা সকল সরিরাহকারী 17 মার্ন  
ঘেম্বক ঘে ঘকার্ ঘোগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বক টিকা বদম্বত পারম্বি; ফাম্বমনবস 10 মার্ন  ঘেম্বক ঘফডাম্বরল 

বর্ম্বদন বেকা অর্ুোয়ী 60 ঊর্ধ্ন র্াগবরক এিং বেক্ষকম্বদর টিকা বদম্বত পাম্বর  
  
বর্উ ইয়কন িাসীরা বর্উ ইয়ম্বকন র 'আবম বক ঘোগে' টুল িেিহার কম্বর রাষ্ট্র পবরর্াবলত টিকাকরণ 
সাইম্বট অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট করম্বত পাম্বরর্ অেিা 1-833-NYS-4-VAX র্েম্বর কল করম্বত পাম্বরর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়মকন  COVID-19 টিকার য াগযতা সম্প্রসারমের কথা 
য াষো কমরমের্। 10 মার্ন  যথমক 60 বের বা তার যবশী বয়সী সকল নর্উ ইয়কন বাসী র্াগনরক 
এই টিকা পাওয়ার য াগয হমবর্, অ্র্যনিমক সরকার এবং অ্লাভজর্ক সংস্থার জর্গমের মুমিামুনি 
হওয়া অ্তযাবশযকীয় কমীমির হমত হমব 17 মার্ন  যথমক টিকা যিওয়া  ামব। এই সম্প্রসারমে 
এোডাও জর্গমের মুমিামুনি হওয়া অ্তযাবশযকীয় নর্মনাে যসবা কমীরা অ্ন্তভুন ক্ত।  
  
উপরন্তু, গভর্নর য াষো কমরর্ য  এই টিকার সরবরাহ বৃনির সামথ সামথ য াগয জর্সংিযার 
নর্নিনষ্ট সরবরাহকারীমির যকার্ অ্ংমশর টিকা যিওয়া  ামব যস নবষময় নবনিনর্মষি 17 মামর্ন র 
সম্প্রসারমের সামথ নমল যরমি নশনথল করা হমব। এর আমগ, নকেু িরমের সরবরাহকারীমক নর্মিনশ 
যিওয়া হময়নেল র্যা য টিকা নবতরে নর্নিত করমত নর্নিনষ্ট জর্সংিযার উপর তামির টিকা প্রমর্ষ্টার 
উপর মমর্াম াগ নিমত। উিাহরেস্বরূপ, হাসপাতালগুমলা স্বাস্থয যসবা কমীমির টিকা যিয়, স্থার্ীয় 
স্বাস্থয নবভাগ প্রময়াজর্ীয় কমীমির টিকা যিয় এবং ফামমননসগুমলামক 65 বের বা তার যবশী বয়সী 
নর্উ ইয়কন বাসীমির টিকা যিয়। এির্, সরবরাহকারীরা য  যকার্ য াগয নর্উ ইয়কন ারমক টিকা নিমত 
পারমব, ফামমননস বযনতমরমক,  া যফডামরল র্ীনতর সামথ সামঞ্জসয যরমি 60 বেমরর যবশী বয়সী 
বযনক্ত এবং নশক্ষকমির উপর মমর্াম াগ প্রিার্ করমব। ফামমননসগুমলা 60 বেমরর যবশী বয়সী বযনক্ত 
এবং নশক্ষকমির 10 মার্ন  যথমক টিকা যিওয়া শুরু করমত পামর। এই প্রমর্ষ্টার অ্ংশ নহমসমব, 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

সরবরাহকারীমির উৎসানহত করা হমে নর্উ ইয়কন বাসীমির সবমর্ময় ঝুুঁ নকপূেন টিকা নিমত, য মর্ 60 
বের বা তার যবশী বয়সী বযনক্ত এবং  ামির নর্নকৎসা এবং অ্ন্তনর্ননহত স্বাস্থয অ্বস্থা আমে।  
  
"নর্উ ইয়কন  COVID-19 টিকায় প্রমবশানিকার সম্প্রসারমের নিমক এনগময়  ামে, অ্র্গ্রসর 
সম্প্রিাময়র সমসযা সমািার্ করমে এবং হামত টিকা নিমে  ির্ আমরা এই ভাইরামসর নবরুমি 
লডাইময়র নিক বিমল নিনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সরবরাহ ক্রমাগত বাডমে এবং আমরা 
র্তুর্ টিকা সাইট িুলনে এবং এর সামথ তাল যরমি য াগযতা বাডামবা। 60 বেমরর যবশী বয়সী 
নর্উ ইয়কন বাসী এবং  ারা পাবনলক যসক্টমর তামির সহকমী নর্উ ইয়কন বাসীমির যসবা কমর তারা 
COVID-19 এর জর্য যবনশ ঝুুঁ নকপূেন, এবং আমরা এই টিকা প্রিামর্র মািযমম যসই িবুনলতার 
সমািার্ করনে। COVID পশুর নবরুমি লডাই সব নিক যথমক র্লমে, এবং আমরা আমামির টিকা 
পাওয়ার সময় সংক্রমমের হার কনমময় নিনে।"  
  
য াগযতার এই র্তুর্ সম্প্রসারমের অ্িীমর্ নর্ম্ননলনিত অ্তযাবশযকীয় কমীরা এির্ 17 মার্ন  যথমক 
COVID-19 টিকা গ্রহে শুরু করমত পারমবর্:  

• জর্গমের মুমিামুনি হওয়া সরকানর ও পাবনলক কমনর্ারী  
• অ্লাভজর্ক কমী  ারা অ্ভাবী নর্উ ইয়কন বাসীমির জর্মুিী যসবা প্রিার্ কমর  
• অ্তযাবশযকীয় জর্মুিী নর্মনাে যসবা কমী  

  
এর মমিয রময়মে সরকানর কমনর্ারী, সমাজমসবা এবং নশশু যসবা যকসওয়াকন ার, সরকানর পনরিশনক, 
সযানর্মটশর্ কমী, DMV কমী, কাউনি ক্লাকন , নর্মনাে যসবা কমী এবং নর্বনার্র্ী কমী- প্রনতনিমর্র 
র্ায়ক-র্ানয়কারা  ারা এই মহামারী জমুড নিমর্র পর নির্ হানজর হমে।  
  
নর্উ ইমকন র নবশাল নবতরে যর্টওয়াকন  এবং য াগয বযনক্তমির বৃহৎ জর্সংিযা যফডামরল সরকার 
যথমক আসা টিকা সরবরামহর যর্ময় এিমর্া বহু গুে যবনশ। সীনমত সরবরামহর কারমে, নর্উ 
ইয়কন বাসীমির ধি ন িরমত উৎসানহত করা হমে এবং যকামর্া অ্যাপময়িমমি োডা টিকািার্ সাইমট 
উপনস্থত র্া হওয়ার পরামশন যিওয়া হমে।  
  
বসবভল সাবভন স এমপ্লবয়স অোম্বসাবসম্বয়ের্ (Civil Service Employees Association, CSEA)-এর 
ঘপ্রবসম্বডন্ট মোবর ই. সাবলভার্ িম্বলম্বের্, "এই মহামারীর শুরু যথমক, অ্তযাবশযকীয় সামমর্র 
সানরর সরকানর কমীরা তামির নর্মজমির নর্রাপত্তা এবং তামির পনরবামরর নর্রাপত্তার জর্য ঝুুঁ নক 
নর্ময়মে  ামত আমামির রাষ্ট্র এবং স্থার্ীয় সরকার সকল নর্উ ইয়কন বাসীমক প্রময়াজর্ীয় যসবা প্রিার্ 
করমত থামক। আমরা শুমর্ আর্নিত য  এই সব কমীরা এির্ এই টিকার জর্য য াগয হমব। 
তামির রক্ষা করা উনর্ত  ামত নর্উ ইয়কন  পুমরাপনুর এবং নর্রাপমি পুর্রায় িলুমত পামর।"  
  
বর্উইয়কন  AFL-CIO ঘপ্রবসম্বডন্ট মাবরও বসম্বলম্বতা িম্বলর্, "আমামির অ্পনরহা ন কমীরা এই 
মহামারীর শুরু যথমক সামমর্র সানরমত রময়মে,  ামত আমামির সম্প্রিায় এই সংকমটর মমিয কাজ 
র্ানলময় য মত পামর।  নিও অ্মর্ক প্রময়াজর্ীয় কমীমক ইমতামমিয টিকা যিওয়া হময়মে, এির্ সময় 
এমসমে য  বানক বযনক্তরা  ারা প্রনতনির্ কাজ করমত  ামে এবং জর্গমের সামথ নমথনিয়া করমে 



 

 

তামির এই ভাইরাস যথমক রক্ষা করা হমব এবং তারা নর্মজমির এবং তামির পনরবারমক সুরনক্ষত 
রািমত পারমব। আমরা জর্গমের মুমিামুনি প্রময়াজর্ীয় কমীমির টিকার য াগযতা বাডামর্ার জর্য 
এবং প্রনতটি নর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা যিয়ার জর্য রামষ্ট্রর র্লমার্ প্রমর্ষ্টার জর্য আনম গভর্নর 
কুওমমামক ির্যবাি জার্াই।"  
  
32BJ SEIU ঘপ্রবসম্বডন্ট কাইল ব্র্োগ িম্বলম্বের্, "টিকা য াগযতার তানলকায় নর্মনাে যসবা কমীমির 
 ুক্ত করার জর্য আমরা গভর্নর কুওমমার প্রশংসা করনে। নর্মনাে যসবা কমীরা মহামারীর সময় 
শহরমক রক্ষা কমরমে এবং এির্ তামির নর্রাপি থাকার জর্য প্রময়াজর্ীয় সরুক্ষা পামব। িরজা 
কমী, সুপার, নক্লর্ার, নসনকউনরটি অ্নফসার, যরনসমডি মযামর্জার, যপাটন ারমির মত নর্মনাে যসবা 
কমীরা নর্উ ইয়কন বাসীমির মহামারী মমিয সাহা য কমরমে এবং শহমরর পরু্রুিামরর জর্য অ্তযন্ত 
গুরুত্বপূেন। তামির স্বাস্থয এবং নর্রাপত্তা শহমরর স্বাস্থয এবং নর্রাপত্তার সামথ বাুঁিা।"  
  
DC 37 এর বর্িনাহী পবরর্ালক ঘহর্বর গোবরম্বডা িম্বলর্, "নর্উ ইয়কন বাসীমির নর্ভন র করা 
প্রময়াজর্ীয় যসবা প্রিামর্র জর্য 37 যজলা পনরষমির সিসযরা প্রনতনির্ জীবর্ বানজ যরমিমে। টিকার 
য াগযতার জর্য আমামির কমীমির অ্গ্রানিকার যিওয়াই সঠিক কাজ। এটা তামির, তামির পনরবার 
এবং তামির সম্প্রিায়মক সরুনক্ষত রামি। আনম এই সম্প্রসারমের প্রশংসা করনে।"  
  
ইউবর্ফমনড সোবর্ম্বটের্ম্বমর্স অোম্বসাবসম্বয়ের্ ঘলাকাল 831 IBT ঘপ্রবসম্বডন্ট হোবর ঘর্সম্বপাবল 
িম্বলম্বের্, "আমরা এই নবষময় গভর্নমরর িপ্তমরর সামথ ক্রমাগত য াগাম াগ যরমি র্মলনে এবং 
আমরা িুবই আর্নিত য  আমামির সিসযরা টিকা পাওয়ার য াগয হমবর্। আমামির 25% সিমসযর 
যবনশ COVID-19 দ্বারা আক্রান্ত হময়মে এবং িুুঃিজর্কভামব র্ারজর্ মারা যগমে। আমরা গভর্নমরর 
কামজর ভূয়সী প্রশংসা কনর।"  
  
য াগয নর্উ ইয়কন বাসীরা এির্ যেমটর টিকাকরে সাইমট অ্যাপময়িমমি নর্মত পারমবর্ নর্উ ইয়মকন র 
'আনম নক য াগয' ওময়বসাইট অ্থবা রামজযর COVID-19 টিকাকরে হটলাইমর্  
1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) কল কমর।  
  
নর্উ ইয়কন  একটি নবশাল টিকা নবতরে যর্টওয়াকন  রক্ষোমবক্ষে এবং সম্প্রসারে করমে। 8 মার্ন , 
গভর্নর কুওমমা য াষো কমরর্ য  য মহতু যফডামরল টিকা সরবরাহ বাডমে, তাই নর্উ ইয়মকন র 
নবশাল টিকািার্ যর্টওয়াকন মক নবসৃ্তত করমত নর্উ ইয়কন  নসটি, লং আইলযান্ড, হাডসর্ ভযানল, 
কযানপটাল, সাউিার্ন টিয়ার, যমাহক ভযানল এবং পনিম নর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমল নর্উ ইয়কন  10 টি 
রাষ্ট্রপনরর্ানলত গে টিকা সাইট স্থাপর্ করমব। সাইটগুমলা এিমর্া উন্নয়মর্র অ্িীমর্ রময়মে এবং 
আগামী সপ্তাহগুমলামত র্াল ুহমব বমল আশা করা হমে। আগামী নিমর্ অ্যাপময়িমমি নশনডউনলং তথয 
এবং কা নক্রমমর সময় সহ রূ্ডান্ত নববরে প্রকাশ করা হমব।  
  
নর্উ ইয়কন  ইমতামমিয আরও 13টি রাষ্ট্র পনরর্ানলত গে টিকাকরে সাইট স্থাপর্ কমরমে, নকন্তু এই 
টিকার র্যা য এবং সমার্ নবতরে নর্নিত করমত গভর্নমরর আমিশ পূরমের জর্য, অ্র্গ্রসর 
সম্প্রিাময় বসবাসকারী নর্উ ইয়কন বাসীমির সরাসনর টিকা পাওয়া নর্নিত করার জর্য আরও অ্সংিয 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10-additional-state-run-mass-vaccination-sites-open-coming-weeks
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-10-additional-state-run-mass-vaccination-sites-open-coming-weeks


 

 

সাইট স্থাপর্ করা হময়মে। এর মমিয রময়মে েয়টি য ৌথ রাষ্ট্র-নফমা সম্প্রিায় নভনত্তক টিকাকরে 
সাইট, ইয়ানি যেনডয়ামমর গে টিকাকরে সাইট এবং পাবনলক হাউনজং যডমভলপমমি, র্ার্ন  এবং 
কনমউনর্টি যসিামর 120টিরও যবনশ কনমউনর্টি নভনত্তক পপ-আপ সাইট।  
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