
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/22/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা সকল ধম্বমনর উপাসর্াগৃহম্বক টিকা সাইট বহম্বসম্বি সাইর্ আপ করম্বে উৎসাবহে 
করার জর্ে "ররাল আপ ইওর স্লীভ" প্রচারাবভযাম্বর্র র াষণা বিম্বেম্বের্  

  
টিকা বিবর্কগুবল পবরচালর্া করা, টিকা বিেরণ প্রবিোে র্োযেো ও র্োেপরােণো বর্বিে 
করম্বে রেম্বটর অঙ্গীকারম্বক িাড়াম্বে গভর্নর রমবিম্বকল রপ্রাভাইিারম্বির উপাসর্াগৃহগুবলর সাম্বে 

অংেীিারী করম্বে রেচ্ছাম্বসিীর আহ্বার্ জার্ার্  
  

গভর্নর রেম্বটর সাম্বে অংেীিার হম্বে এিং অবেবরক্ত টিকা প্রিার্ সাইট প্রবেষ্ঠার জর্ে সকল ধম্বমনর 
ধমীে রর্োম্বির প্রবে িারিার আহ্বার্ জাবর্ম্বেম্বের্; ইম্বোমম্বধে ওম্বেিফমন 8 মাচন  রেম্বক যারা 
োম্বির সম্প্রিাম্বের রসিা করম্বে ইচ্ছকু এমর্ 200টিরও রিবে র্েুর্ উপাসর্ালে বচবিে কম্বরম্বে  

  
আগ্রহী রমবিম্বকল রপ্রাভাইিারগণ ও উপাসর্া গৃহগুবল এখাম্বর্ সাইর্ আপ করম্বে পারম্বির্  

  
অর্গ্রসর সম্প্রিাম্বের কাম্বে টিকা আর্ম্বে এিং উপাসর্া গৃম্বহর মাধেম্বম টিকার বিধা রমাকাম্বিলা 

করম্বে রেম্বটর প্রম্বচষ্টার উপর গম্বড় উম্বেম্বে  
  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা তামের সম্প্রোমের জর্য টিকা দেওোর সাইট হিমসমে সাইর্ আপ করমত 
দেট জমুে সমস্ত ধমমনর উপাসর্া ঘরগুহিমক প্রচার করমত আজ "দরাি আপ ইমোর হিভ (Roll Up 
Your Sleeve)" প্রচারাহভযার্ শুরু করার কথা দঘাষণা কমরমের্। সকি উপাসর্া গৃি তারা দয 
দ াজ হেমত পামর তার সংখ্যা উমেখ্মযাগযভামে েহৃি কমর এহপ্রি দথমক COVID টিকা হেতরণ পমেন্ট 
হিমসমে কাজ শুরু করমত পামর। এই র্তুর্ প্রচারণার অ্ংশ হিমসমে, দমহ মকি দপ্রাভাইভাই ারমের 
টিকা প্রোর্ হিহর্কগুহি পহরচাির্ার জর্য উপাসর্াগৃমির সামথ দেচ্ছামসেক হিমসমে কাজ করমত েিা 
িমচ্ছ, এোোও টিকা হেতরণ প্রহিোে হর্রমপক্ষতা ও র্যােহেচার হর্হিত করমত দেমটর অ্ঙ্গীকার।  
  
সুহেধােহিত সম্প্রোমের কামে এই টিকা আর্া ও উপাসর্ািেগুহির মাধযমম টিকা হিধা-িমের 
হেরুমি িোই করার জর্য এই প্রচারাহভযার্টি দেমটর প্রমচষ্টার উপর গমে উমেমে। এর আমগ 
গভর্নর সে ধমমনর ধমীে দর্তামের তামের সহুেধাগুমিামত পপ-আপ টিকা সাইট স্থাপমর্র জর্য 
দেমটর সামথ অ্ংশীোর িমত উৎসাহিত কমরমের্ এেং 8 মাচন  দথমক 200 টিরও দেহশ র্তুর্ 
উপাসর্া গৃি তামের সম্প্রোমের দসো করার জর্য োক্ষর কমরমে। সকি ধমমনর উপাসর্াগৃি COVID 
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টিকার জর্য হেতরণ হেন্দ ুহিমসমে কাজ করার দযাগয। আগ্রিী দমহ মকি দপ্রাভাই ারগণ ও 
উপাসর্া-ঘরগুহি এখ্ামর্ সাইর্ আপ করমত পারমের্।  
  
"হেশ্বামসর দর্তারা তামের হর্জ হর্জ সম্প্রোমের সেমচমে হেশ্বস্ত প্রহতহর্হধ এেং তামের সািামযয 
আমরা দসই সে হর্উ ইেকন োসীমের কামে দপ ৌঁোমত সক্ষম িে যারা এই মিামাহর দথমক সেমচমে 
দেহশ ক্ষহতগ্রস্ত িমেমে এেং COVID িারা সেমচমে দেহশ ক্ষহতগ্রস্ত সম্প্রোমের কামে এই টিকা আর্মত 
সক্ষম িে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই দয থ উমেযামগর মাধযমম আমরা হর্হিত করে দয এই 
চিমার্ িোইমের টিকা প্রোর্ পমেন দকামর্া এিাকা হপহেমে দর্ই। টিকা হেতরণ সুষ্ঠ ও র্যােসঙ্গত 
িওোর হেষেটি হর্হিত করার জর্য আমামের কতন েয রমেমে যামত আমামের সম্প্রোেগুহি যারা 
মিামাহরর চূোন্ত সমমে সেমচমে দেহশ ক্ষহতগ্রস্থ িমেহেি, তারা অ্র্য অ্র্যামের হশকার র্া িে।"  
  
র্োের্াল অোকের্ রর্টওোকন  (National Action Network) এর প্রবেষ্ঠাো ও রপ্রবসম্বিন্ট ররভ আল 
োপনটর্ িম্বলর্, "উপাসর্া-গৃিগুহিও আশ্রে ও আস্থার স্থার্ এেং মার্ষুমক আত্মহেশ্বামসর সামথ িোই 
করার জর্য এর দচমে ভামিা জােগা আর হকেু িমত পামর র্া। আমামের চাই হেশ্বামসর দর্তারা এই 
মুিূমতন  মার্ুমষর জীের্ োৌঁচামত সািাযয করার জর্য দজমগ উেুক যামত আমরা দসো করমত 
প্রহতশ্রুহতেি।"  
  
হর্উ ইেকন  দেট দেট জমুে দমাতামের্ করা পপ-আপ সাইটগুহির সংখ্যা েহৃি অ্েযািত দরমখ্মে। 
15 জার্েুাহর দথমক 160টির দেহশ কহমউহর্টি-হভহিক পপ-আপ সাইট 62,000 জমর্রও দেহশ হর্উ 
ইেকন োসীমক তামের প্রথম COVID-19 টিকার দ াজ দপমত সক্ষম কমরমে।  
 
একাহধক সরকাহর ও দেসরকাহর োস্থযমসো সরেরািকারীমের সামথ অ্ংশীোহরমের মাধযমম এই টিকা 
দেওোর অ্মর্কগুহি সাইট প্রহতষ্ঠা করা সম্ভে িমেহেি। আমোজক সাইটগুহি ও অ্ংশীোর 
দপ্রাভাই াররা তামের সম্প্রোমের মমধয আউটহরচ পহরচাির্া কমর এেং দযাগয হর্উ ইেকন োসীমের 
হচহিত করমত এেং টিকা প্রোর্ অ্যাপমেন্টমমন্ট হর্ধনারণ করমত সম্প্রোমের দর্তা ও সংস্থাগুহির 
সামথ কাজ কমর।  
  
এই কহমউহর্টি-হভহিক 'পপ আপ' টিকাোর্ সাইমটর অ্েযািত উন্নের্ COVID-19 টিকা হেতরমণ 
হর্রমপক্ষতা ও সমতা হর্হিত করমত গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামির দশমষর 
হেমক, দসমিটাহর অ্ে দেট দরাসার্া দরাসামো, র্যাশর্াি আরোর্ িীগ (National Urban 
League) এর দপ্রহসম ন্ট ও প্রধার্ হর্েনািী কমনকতন া মাকন  মহরোি ও দিিথফাে (Healthfirst) এর 
দপ্রহসম ন্ট ও প্রধার্ হর্েনািী কমনকতন া পযাট ওোং এর সভাপহতমে গভর্নর হর্উ ইেমকন র ভযাকহসর্ 
ইকুইটি টাস্ক দফাসন (Vaccine Equity Task Force) চাি ুকরার দঘাষণা দের্। প্রহতষ্ঠার পর দথমক 
টাস্ক দফাসন টিকা দেওোর দক্ষমে োধা দভমঙ্গ এেং দেট জমুে ভযাকহসমর্র র্যােসঙ্গত েন্টর্ রমেমে 
হকর্া তা হর্হিত কমর এেং েেুনি ও হর্ম্নহেি সম্প্রোেগুহি যামত হপহেমে র্া পমে তা হর্হিত 
করার িমক্ষয কাজ অ্েযািত দরমখ্মে।  
  

###  
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