
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/25/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা শুক্রিার ররাম্বেস্টাম্বরর সাম্বিক রকাডাক হবক পাবকন িং লম্বে রস্টে-বিমা গণ 
টিকাকরণ সাইম্বে আিহাওযা সিংক্রান্ত স্থবগতাম্বেে র াষণা কম্বরম্বের্  

  
রস্টে-বিমা পবরোবলত গণ টিকাকরণ সাইেগুম্বলা 26 মােন  শুক্রিার িন্ধ থাকম্বি, যার সকল 

অোপম্বযন্টম্বমন্ট েবর্িার, রবিিার িা রসামিার, 27-29 মােন  তাবরম্বে অর্ুবিত হম্বি  
  
ক্ষবতগ্রস্ত অোপম্বযন্টম্বমন্টগুবল বিতীয রডাম্বের ের্ে এিিং পরু্ঃবর্র্নাবরত তাবরে CDC োইমলাইর্ 

বর্ম্বেন বেকা অর্ুযাযী হম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 26 মার্ন  শুক্রবার, ঘরামর্স্টামরর সামবক 
ঘকাডাক হকক পাককন িং লমে ঘস্টে-কিমা পকরর্াকলত গণ টিকাকরণ সাইমে টিকা প্রদার্ ঐ এলাকায় 
মারাত্মক আবহাওয়ার পূবনাভামসর কারমণ স্থকগত করা হমব। শকর্বার, রকববার বা ঘসামবার, 
27-29 মার্ন  তাকরমে এই অ্যাপময়ন্টমমন্টগুমলা পুর্রায় অ্র্ুকিত হমব।  
  
"ঘরামর্স্টামরর জর্য শুক্রবামরর আবহাওয়ার পূবনাভাস এবিং  ণ্টায় 60 মাইল ঘবমগ ঘ াম া হাওয়ার 
পবূনাভাস থাকায় আমরা টিকা কর্মত আসা কর্উ ইয়কন বাসীমদর এবিং সাইে কমীমদর রক্ষা করার 
জর্য সামবক ঘকাডাক হকক পাককন িং লমের সাইমে টিকা দার্ স্থকগত করকে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই টিকা জর্স্বাস্থয রক্ষার কবষয়- এবিং আমামদর কর্কিত করমত হমব ঘে সবাই কর্রাপমদ 
থাকমব েের্ টিকা ঘদওয়া হয়। আমরা আমগও ঘেমর্ো কমরকে, আমরা এই সাইমের জর্য 
শুক্রবামরর সকল সাক্ষাৎকার পুর্রায় কর্র্নারণ করমত োকি এবিং কর্কিত করমত োকি ঘে ঘকউ 
তামদর ঘডাজ কমস করমব র্া।"  
  
শুক্রবার এই সাইেগুমলামত অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য কর্র্নাকরত কর্উ ইয়কন বাসীরা একটি ইমমইল বা 
ঘেক্সে ঘমমসজ পামবর্ োমত তামদর পরু্রায় টিকা ঘদওয়ার সময় কর্র্নাকরত থাকমব।  
  
এই সব অ্যাপময়ন্টমমন্ট কিতীয় ঘডামজর জর্য, এবিং পুর্ঃকর্র্নাকরত অ্যাপময়ন্টমমমন্টর তাকরে কিতীয় 
ঘডামজর জর্য সময়মরোর জর্য ঘসন্টারস ির কডকজজ কমরাল অ্যান্ড কপ্রমভর্শর্ (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC) কর্মদন কশকার মমর্য থাকমব। েকদ ঘসই র্তুর্ 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর সময় কদমর্র পকরবতন মর্র কারমণ ঘকামর্া বযকির জর্য কাজ র্া কমর, তাহমল 
তামদর একটি ঘোগামোগ র্ম্বর প্রদার্ করা হমব ো বযকির জর্য ভামলা কাজ করমত পামর।  
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