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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা বর্রাপত্তা এিং কার্ন কাবরতার জর্ে টিকা পর্ন াম্বলাচর্ার জর্ে বিবর্কোল উপম্বেষ্টা
টাস্ক ফ াম্বসন র সেসেম্বের বর্ম্ব াগ বেম্ব ম্বের্

বিবর্কোল উপম্বেষ্টা টাস্ক ফ াসন ফর্তৃ স্থার্ী বচবকৎসা ও বিজ্ঞার্ বিম্বেষজ্ঞম্বের বর্ম্ব গঠিত
ফ ডাম্বরল সরকার কতৃন ক বিতরম্বের জর্ে অর্ুম্বমাবেত প্রবতটি টীকা পর্ন াম্বলাচর্া করার জর্ে
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ক্লিক্লর্ক্যাল উপমেষ্টা টাস্ক ফ ার্ন (Clinical Advisory Task
Force) এর র্ের্যমের ক্লর্ম াগ ক্মরমের্ যারা ফ ডামরল র্রক্ার ক্র্তন ক্ অ্র্ুমমাক্লের্ প্রক্লর্টি
COVID-19 টিক্া পযনামলাচর্া ক্রমে এেং ক্লর্উ ই ক্ন ফেটমক্ এই টিক্ার ক্লর্রাপত্তা ও ক্াযনক্াক্লরর্া
র্ম্পমক্ন পরামর্ন ফেমে।
"আমরা ক্লর্ক্লির্ ক্রমর্ চাই ফয আমরা ক্লর্উ ই ক্ন োর্ীমের েলমর্ পাক্লর ফয এই টিক্া ক্লর্রাপে
এেং র্ারপর আমরা এক্টি ক্লের্রণ পক্লরক্ল্পর্া ক্রমর্ চাই, এেং র্া ক্লর্র্নারণ ক্রমর্ আমরা
আমামের ক্লর্মজমের েলমক্ এক্ক্লির্ ক্রক্লে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। " ু ড অ্যান্ড ড্রাগ
অ্যাডক্লমক্লর্মের্র্ (Food and Drug Administration, FDA) এটামক্ ক্লর্রাপে ফ াষণা ক্রার পর
আমামের ক্লর্উ ই মক্ন র এক্েল ডাক্তার এেং ক্লেমের ফর্রা ক্লক্েু ডাক্তার FDA ক্ী ক্মরমে র্া
পযনামলাচর্া ক্রমে, র্াই আক্লম ক্লর্উ ই ক্ন োর্ীমের েলমর্ পারমো ফয এটা ক্লর্রাপে। ক্লক্েু জক্লরমপ
েলা হম মে ফয আমমক্লরক্ার অ্মর্নক্ মার্ুষ এই মুহূমর্ন এই টিক্া ফর্মে র্া ক্ারণ র্ারা ক্লেোর্ ক্মর
র্া ফয এটা ক্লর্রাপে। আক্লম ক্লর্উ ই ক্ন োর্ীমের েলমর্ পারমর্ চাই ফয এটা ক্লর্রাপে, এটা গ্রহণ
ক্রুর্, এেং আক্লম র্মেনাত্তম ক্লের্রণ ক্রমর্ চাই ক্ারণ আের্নগর্ভামে আমরা জাক্লর্র প্রথম
COVID-ক্লর্রাপে রাষ্ট্র হমর্ চাই।"
ক্লিক্লর্ক্যাল উপমেষ্টা টাস্ক ফ ামর্নর র্ের্যমের র্াক্ললক্া ক্লর্মচ ফেও া হল:
•
•
•
•
•

চালনর্ এম. রাইর্, ক্লপএইচক্লড, রক্ম লার ক্লেেক্লেেযাল
স্কট এম. হযামার, এমক্লড, ক্লর্উ ই ক্ন -ফপ্রর্ক্লেমটক্লর ার্/ক্লাক্লি া ইউক্লর্ভাক্লর্নটি ফমক্লডমক্ল
ফর্ন্টার
অ্যাডলম া গাক্লর্ন া-র্ামে, ক্লপএইচক্লড, মাউন্ট ক্লর্র্াইম র ইক্ার্ স্কু ল অ্ ফমক্লডক্লর্র্
র্যারর্ র্াচমযার্, এমক্লড, ফোক্লর্ ব্রুক্ ক্লেেক্লেেযালম র ফরমর্র্াাঁ স্কু ল অ্ ফমক্লডক্লর্র্
ফক্লক্লভর্ ক্লল, এমক্লড, রর্ওম ল পাক্ন

•
•

ব্রুর্ ারোর, এমক্লড, র্থনওম ল ফহলথ
র্ক্লর্কু া ক্যাক্লল ার, এমএ, ফজক্লড, জজন ও াক্লর্ংটর্ ইউক্লর্ভাক্লর্নটি স্কু ল অ্
ফহল্থ র্াম মের্

ফমক্লডক্লর্র্ অ্যান্ড

গভর্নর গর্ র্প্তামহ ফ াষণা ক্মরর্ ফয ক্লর্উ ই মক্ন র COVID টিক্ার প্রস্তুক্লর্র অ্ংর্ ক্লহমর্মে রাষ্ট্র
েুটি পতথক্ প্রাথক্লমক্ টাস্ক ফ ার্ন গঠর্ ক্রমে। েতহস্পক্লর্োর গভর্নর প্রথম টাস্ক ফ ামর্ন প্রাথক্লমক্
ক্লর্ম ামগর ক্থা ফ াষণা ক্মরর্, যা টিক্ার প্রর্ার্র্ এেং র্রেরামহর লক্লজক্লেক্ পক্লরক্ল্পর্া রচর্া
ক্লর্মেক্লের্। আজমক্র ফ াষণা ক্লির্ী টাস্ক ফ ামর্নর র্ের্যমের ফযাগ ক্মরমে, যারা টিক্ার ক্লর্রাপত্তা
এেং ক্াযনক্াক্লরর্া মূলযা মর্র োক্ল মে রম মে।
###

অ্ক্লর্ক্লরক্ত র্থয ফপমর্ ফেখুর্ www.governor.ny.gov
ক্লর্উ ই ক্ন ফেট | এক্লিক্লক্উটিভ ফচিার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্র্ােস্ক্রাইে ক্রুর্

