
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/1/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্বাস্থ্ে ও মার্ি সেিা েবিিম্বক বিঠি বিম্ব়েম্বের্ অর্গ্রের েম্প্রিাম্ব়ের জর্ে েমর্নর্ 
এিং টিকা বিতরণ কমনেূিীম্বত অর্বর্ভুক্ত অবভিােীম্বির েুরক্ষার অর্ুম্বরাধ জাবর্ম্ব়ে  

  
সেডাম্বরল টিকা িার্ সপ্রাগ্রাম কৃষ্ণাঙ্গ, িািামী, এবে়োর্ এিং বর্ম্ন আম্ব়ের েম্প্রিাম্ব়ের জর্ে 

তহবিল প্রিার্ কম্বর র্া যা িেবক্তগত স্বাস্থ্েম্বেিা েুবিধা দ্বারা কম পবরম্বিবেত হ়ে  
  

সপ্রাগ্রামটি রাজে েরকাম্বরর একটি ডাটা সে়োবরং িুবক্ত িাস্তিা়ের্ করা প্রম্ব়োজর্ী়ে কম্বর যা 
অর্বর্ভুক্ত অবভিােীম্বির টিকা সর্ও়ো সর্ম্বক বিরত রাখম্বত পাম্বর  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং কিছু দমের কিায়াকেশর্ আজ কিপার্ন মমন্ট ফর কেল্থ অ্যান্ড 
কেউমযার্ সাকভন মসমসর (Department for Health and Human Services) কসমের্াকর অ্যামেক্স 
আজারমি এিটি কিঠি জাকর িমরমছ কফমিরাে প্রশাসর্মি স্বল্প পকরমবকশত সম্প্রদায়গুকেমি সোয়তা 
প্রদার্ িরমত এবং অ্র্কথভূক্ত অ্কভবাসীমদর সুরক্ষা প্রদার্ িরমত কফিারাে COVID-19 টিিািরণ 
িমনসূিীমত। বতন মার্ কফিামরে কপ্রাগ্রামম িৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, একশয়ার্ এবং কর্ম্ন-আময়র সম্প্রদায়গুকেমত, 
যারা কবসরিারী স্বাস্থ্য পকরমেবা প্রদার্িারীমদর সুকবধা িম পায়, তামদর মমধয টিিা কবতরমণর জর্য 
তেকবমের অ্ভাব রময়মছ। এছাডাও এটি রাজযগুকের কক্ষমে এিটি িার্া কশয়াকরং িুকক্ত বাস্তবায়র্ 
িরা বাধযতামেূি িমর যার মমধয রময়মছ পকরিয় তথয প্রদার্ িরা যা ইকমমগ্রশর্ এমজকি সে 
এিাকধি কফিামরে এমজকির সামথ কশয়ার িরা কযমত পামর, যা অ্র্কথভুক্ত অ্কভবাসীমদর এই টিিা 
কর্ওয়া কথমি কবরত রাখমত পামর। গভর্নর কুওমমার কর্তৃমে কর্উ ইয়িন  কের্ এিটি সংমশাকধত 
বযবস্থ্ার প্রস্তাব িমরমছ যা বাকসন্দামদর বযকক্তগত তথয রক্ষা িরমব এবং টিিা এবং এর কবতরণ 
িমনসূিীর প্রকত আস্থ্া কর্কিত িরমত সাোযয িরমব।  
  
"আমরা দ্রুত এিটি COVID-19 টিিার কদমি একগময় যাকি, যা এিটি সুখবর। যাই কোি, 
আমমকরিার্মদর টিিা কদমত কফিামরে সরিামরর বতন মার্ পকরিল্পর্া এই গুরুেপূণন অ্গ্রাকধিারমি 
অ্বমেো িমর কয আমামদর িাযনিরভামব েক্ষ েক্ষ কর্উ ইয়িন বাসীমদর িামছ এই টিিা কবতরণ 
িরমত েমব।" গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমামদর িৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, একশয়ার্ এবং কর্ম্ন-আময়র 
সম্প্রদাময়র উপর মমর্ামযাগ কদমত েমব যারা ঐকতোকসিভামব স্বাস্থ্যমসবা প্রকতষ্ঠার্গুকের দ্বারা স্বল্প 
পকরমেবা প্রাপ্ত েয় যা কফিামরে সরিামরর পকরিল্পর্ার িাকবিাঠি। আকম এছাডাও উকদ্বগ্ন কয 
বযকক্তগত তথয িাওয়ার ফমে অ্র্কথভুক্ত অ্কভবাসীমদর এই টিিা কর্ওয়া কথমি কবরত রাখা কযমত 
পামর। যত আমরা কবতরমণর তাকরমখর িাছািাকছ িমে আসকছ, সময় ততই গুরুেপূণন েময় উঠমছ 
এবং আকম প্রশাসর্মি অ্র্মুরাধ িরকছ এই কবেয়গুমোর দ্রুত সমাধার্ িরমত।"  



 

 

  
কিঠিটির সমূ্পণন বাতন া কর্ম্নরূপ:  
  
01 কিমসম্বর 2020  
  
কপ্রয় সকিব আজার:  
  
আমরা আসন্ন টিিা প্রকেয়া সম্পমিন  এিটি অ্তযন্ত গুরুেপূণন কবেময় মমর্ামযাগ আিেনণ িরার জর্য 
কিঠি কেখকছ।  
  
স্পষ্টতই, এই টিিা পকরিাের্ার এিটি সফে কপ্রাগ্রাম জাতীয় স্বামস্থ্যর জর্য অ্তযন্ত গুরুেপূণন। কিন্তু 
টিিা দার্ িমনসিূী সফে েওয়ার জর্য, অ্বশযই সিে আমমকরিার্ জর্গমণর পূণন অ্ংশগ্রেণ থািমত 
েমব। এই েমক্ষয, আমরা গভর্নর কুওমমার সামথ বতন মার্ কফিামরে টিিা িমনসূিীর কর্রমপক্ষতা এবং 
িাযনিাকরতা কর্ময় উমদ্বগ প্রিাশ িরকছ।  
  
প্রথমত, িৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, একশয়ার্ এবং কর্ম্ন-আময়র সম্প্রদাময়র জর্য, যারা প্রায়শই কবসরিারী 
স্বাস্থ্য পকরমেবা প্রদার্িারীমদর কথমি স্বল্প পকরমেবা পায়, তামদর িাযনির টিিা পকরিল্পর্া গ্রেমণর 
জর্য রাজযগুকেমি পযনাপ্ত তেকবে প্রদামর্র জর্য কফমিরাে টিিািরণ িমনসূকির বযথনতায় আমরা 
গভীরভামব উকদ্বগ্ন। COVID সংেমণ এবং মৃতুযর োর এই সম্প্রদায়গুকের মমধয উমেখমযাগযভামব 
কবকশ, এবং এই সম্প্রদায়গুকেমি এিটি পযনাপ্ত টিিা দার্ িমনসিূী প্রদার্ িরমত বযথন েমে, 
উমেশযপ্রমণাকদতভামব বা প্রভামবর িারমণই কোি র্া কির্, তা এই সম্প্রদায়গুকের প্রকত আমরা 
ববেমযমূেি বযবোর প্রদশনর্ িরা েমব। আমরা জাতীয় র্াগকরি অ্কধিার গ্রুপ কযমর্ র্যাশর্াে 
আরবার্ েীগ (National Urban League) এবং র্যাশার্াে অ্যামসাকসময়শর্ অ্ফ অ্যািভািমমন্ট অ্ফ 
িাোরি কপপে (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) 
এর সামথ যকু্তরাষ্ট্রীয় অ্থনায়মর্র মাধযমম র্যাযয এবং সমতাপণূন টিিা িরণ িমনসূিীর আহ্বার্ 
জার্াকি।  
  
কদ্বতীয়ত, কফিারাে সরিার টিিা িরণ িমনসিূী শুরু িরার আমগ রাজয সরিার িতৃন ি এিটি 
িার্া কশয়াকরং িুকক্ত বাস্তবায়র্ িরা প্রময়াজর্ীয় িমর। কফিামরে সরিার িতৃন ি প্রদত্ত বতন মার্ িার্া 
কশয়াকরং িুকক্ত টিিা কদওয়া প্রমতযি বযকক্তমি কিকিত িরা প্রয়জর্ীয় িমর - কফিামরে সরিার 
পরামশন কদয় কয রাজযগুকে এই প্রময়াজর্ীয়তা পূরমণর জর্য কসাশাে কসকিউকরটি র্ম্বর, ড্রাইকভং 
োইমসি আইমিকন্টকফমিশর্ র্ম্বর বা পাসমপার্ন  র্ম্বর বযবোর িমর।  
  
এই কবধার্ অ্বশযই উমদ্বমগর সৃকষ্ট িমরমছ, কযমেতু প্রস্তাকবত মার্দণ্ডগুমো সবই র্াগকরিে প্রমামণর 
কক্ষমে প্রকক্স। এই উমদ্বগ আমরা কবমড কগমছ িার্া কশয়াকরং িুকক্তর এিটি অ্কতকরক্ত কফিারাে কবধার্ 
দ্বারা, যা কবমশে িমর এই কয এই তথয অ্র্যার্য কফিামরে এমজকির সামথ কশয়ার িরা কযমত পামর, 
অ্থনাৎ কিপার্ন মমন্ট অ্ফ কোমেযান্ড কসকিউকরটি (Department of Homeland Security) অ্যান্ড 
ইকমমগ্রশর্ এন্ড িােমস এর্মফাসনমমন্ট (Immigration and Customs Enforcement, ICE)। যকদ 



 

 

অ্র্কথভুক্ত আমমকরিার্মদর টিিা দার্ িমনসূিীমত অ্ংশগ্রেণ িরা কথমি কবরত রাখা েয়, তােমে তা 
তামদর স্বাস্থ্য এবং সমগ্র টিিা িমনসূিীর িাযনিাকরতা উভয়মিই কবপন্ন িরমব।  
  
কর্উ ইয়িন  কের্ এই কবেয়টি কমািামবোিরার জর্য দটুি বযাখযা বা সংমশাধমর্র প্রস্তাব িমরমছ। 
প্রথমত, কর্উ ইয়িন  িাযনিরভামব টিিাপ্রাপ্ত বযকক্তমদর এবং প্রময়াজর্ীয় কিাজ ট্র্যাি িরার জর্য 
এিটি শর্াক্তিরণ বযবস্থ্া প্রদার্ িরমব যা কফিামরে সরিামরর িামছ কিার্ বযকক্তর সামাকজি 
কর্রাপত্তা র্ম্বর, পাসমপার্ন  র্ম্বর বা ড্রাইকভং োইমসি র্ম্বর সর্াক্ত িমর র্া। রাজয সমকষ্টগত তথয 
সরবরাে িরমব। উপরন্তু, কফিামরে সরিারমি অ্বশযই অ্র্য কয কিার্ স্বাস্থ্য কবেময়র মত টিিা 
শর্াক্তিরণ তথয কগাপর্ রাখমত সম্মত েমত েমব, এবং অ্র্য কিার্ উমেমশয এটি কিার্ অ্স্বাস্থ্য-
সংোন্ত সংস্থ্ার সামথ কশয়ার র্া িরমত সম্মত েমত েমব।  
  
আমামদর কর্জ কর্জ সংসদ সদসযমদর টিিা দার্ িমনসূিীমত অ্ংশগ্রেমণ উৎসাকেত িরার জর্য এি 
সামথ িাজ িরা আমামদর সবার স্বামথনর অ্র্ুকূে েমব । িৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, একশয়ার্ এবং কর্ম্ন-আময়র 
সম্প্রদাময়র জর্য আউর্করি প্রমিষ্টা অ্পকরোযন। উপরন্তু, এই ধরমর্র অ্ংশগ্রেণ প্রকতমরাধ িরার জর্য 
ববধ উমদ্বগ থািা বযকক্তমদর জর্য জাতীয় স্বামথন র্য়, এবং অ্র্কথভুক্ত সম্প্রদাময়র কফিামরে 
সংস্থ্াগুকেমি অ্প্রময়াজর্ীয়, অ্প্রাসকঙ্গি এবং সংমবদর্শীে তথয প্রদামর্র জর্য উমদ্বমগর সুকর্কদনষ্ট এবং 
ববধ িারণ আমছ।  
  
আমরা জাতীয় স্বাস্থ্য কর্কিত িরমত এিটি দ্রুত এবং িাযনির টীিা িমনসিূী সংগঠিত িরমত এি 
সামথ িাজ িরার জর্য উদগ্রীব। আপর্ার কবমবির্া, সেমযাকগতা এবং কসৌজমর্যর জর্য ধর্যবাদ।  
  
কবর্ীত,  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা  
  
  
Guillermo Chacon  
President  
Hispanic Health Network & Latino Commission on AIDS, Inc.  
  
Andy Chen  
Executive Director  
Asian American Community Empowerment  
  
Rawaa Nancy Albilal  
President & CEO  
Arab-American Family Support Center  
  
Diana Saguilán  



 

 

Interim Co-Executive Director  
Worker Justice Center of New York  
  
Maria Lizardo LMSW  
Executive Director  
NMIC  
  
Beth A. Broadway  
President/CEO  
InterFaith Works of Central New York  
  
Davon Russell  
President  
WHEDco  
  
Martha Maffei  
Executive Director  
SEPA Mujer Inc.  
  
Jirandy Martinez  
Executive Director  
Community Resource Center  
  
Linda Lee  
President & CEO  
Korean Community Services of Metropolitan New York  
  
Alan Wernick  
Director  
CUNY Citizenship Now!  
  
Alba Lucero Villa  
Executive Director  
Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights  
  
Rebecca Sanin  
President and CEO  
Health and Welfare Council of Long Island  



 

 

  
Eddia Cuesta  
Executive Director  
Dominicanos USA (DUSA)  
  
Frankie Miranda  
President  
Hispanic Federation  
  
Monsignor Kevin Sullivan  
Executive Director  
Catholic Charities of the Archdiocese of New York  
  
Sister Helen Kearney  
President  
Sisters of St. Joseph  
  
Shelly Callahan  
Executive Director  
The Center  
  
Andrea Callan, Esq.  
Interim Co-Executive Director  
Worker Justice Center of New York  
  
Fanny Villarreal  
CEO  
YWCA of Syracuse and Onondaga County  
  
Minerva Perez  
Executive Director  
OLA of Eastern Long Island  
  
Jeff Reynolds  
President & CEO  
Family and Children's Association  
  
Carola Otero Bracco  



 

 

Executive Director  
Neighbors Link  
  
Talib Z. Abdullah  
Executive Director  
ACCESS of WNY  
  
Manuel Castro  
Executive Director  
New Immigrant Community Empowerment (NICE)  
  
Ben Thomases  
Executive Director  
Queens Community House  
  
Mohammad Razvi  
Chief Executive Officer  
Council of Peoples Organization  
  
John Park  
Executive Director  
MinKwon Center for Community Action  
  
Gladys Serrano  
CEO  
Hispanic Counseling Center  
  
Ligia Guallpa  
Worker's Justice Project  
(WJC)  
  
Mimi Pierre Johnson  
President and CEO  
The Elmont Cultural Center  
  
Albert Fox Cahn  
Executive Director  
S.T.O.P. - The Surveillance Technology Oversight Project  



 

 

  
Nyasa Hickey  
Director of Immigration Initiatives  
Brooklyn Defender Services  
  
Rokeya Akhter  
Executive Director  
New American Voters Association  
  
Donna Lieberman  
Executive Director  
New York Civil Liberties Union  
  
Carmen Maquilon  
Director  
Catholic Charities of Long Island  
Immigrant Services  
  
Karen M. Andolina Scott  
Executive Director  
Journey's End Refugee Services, Inc.  
  
Helen Alesi  
Executive Director  
Latino Civic Association  
  
Kyle Bragg  
President  
32BJ SEIU  
  
Pabitra Benjamin  
Executive Director  
Adhikaar  
  
Jo-Ann Yoo  
Executive Director  
Asian American Federation  
  



 

 

Jacob Dixon  
CEO  
Choice for All  
  
Eileen Torres  
Executive Director  
Bronxworks  
  
Jay Subedi  
New Americans Forum  
  
Justine Olderman  
Executive Director  
Bronx Defenders  
  
Yeseina Mata  
Executive Director  
La Colmena  
  
Margarita Guzman  
Executive Director  
Violence Intervention Program  
  
Murad Awawdeh  
Interim Co-Executive Director  
New York Immigration Coalition  
  
Lucy A. Candelario  
Executive Director  
Erie Regional Housing Development Corporation d/b/a The Belle Center  
  
Mino Lora  
Co-Founder & Executive Director  
People's Theatre Project  
  
Deborah Axt  
Co-Executive Director  
Make the Road New York  



 

 

  
Eva Hassett  
Executive Director  
International Institute of Buffalo  
  
cc: কপ্রকসমিন্ট-ইমেক্ট কজামসফ আর. বাইমির্, জকুর্য়র  
  কর্উ ইয়িন  কের্ িংমগ্রশর্াে কিকেমগশর্ (New York State Congressional Delegation)  
  িংমগ্রশর্াে ব্ল্যাি িমিশামসর সদসয (Congressional Black Caucus)  
  িংমগ্রশর্াে কেস্পাকর্ি িমিশামসর (Congressional Hispanic Caucus) সদসয  
  িংমগ্রশর্াে একশয়ার্ পযাকসকফি আমমকরিার্ িমিশামসর (Congressional Asian Pacific 
American Caucus) সদসয  
  
Enc.  অ্কতকরক্ত সমথনিগণ  
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