
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/9/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাম্বযের টিকাকরণ বিতরম্বণর পবরকল্পর্া সম্পম্বকন  বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে 
প্রোর্ কম্বরম্বের্  

  
FDA এই সপ্তাম্বহ ফাইযাম্বরর টীকা অর্ুম্বমাের্ করম্বি িম্বল আো করা হম্বে; বর্উ ইয়কন  এই 

সপ্তাহাম্বে শুরু কম্বর 170,000টি ড াম্বযর প্রাথবমক িরােকরণ ডপম্বত পাম্বর  
  

র্াবসনিং ডহাম্বমর িাবসন্দা, র্াবসনিং ডহাম্বমর কমী এিিং 'উচ্চ ঝুুঁ বক' হাসপাতাম্বলর কমীম্বের প্রথম্বম 
অগ্রাবিকার ডেওয়া হম্বয়ম্বে  

  
টিকা গ্রহণ এিিং সিংরক্ষণ করম্বত রাযে যমু্ব়ে 90টি ডকাল্ড ডটাম্বরয সাইট সর্াক্ত করা হম্বয়ম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গা ন  ব পাটন ম্বমন্ট অফ ব ম্বফন্স কততন ক বর্িনাবিত সামবরক কমীম্বের টিকা 

ডেওয়ার লম্বক্ষে 16টি পাইলট ডপ্রাগ্রাম্বমর একটিম্বত অিংেগ্রহণ করম্বত বর্িনাবিত  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ রামজযর টিকা বিতরণ পবরকল্পর্া সম্পমকন  বর্উ ইয়কন িাসীমের 
আপমেট করমের্, যেমেতু খােয এিং ঔষধ প্রশাসর্ (Food and Drug Administration, FDA) 
এই সপ্তামে ফাইজার (Pfizer)-এর COVID-19 টিকা অ্র্ুমমাের্ করমি িমে আশা করা েমে। 
রামজযর টিকাকরণ প্রমেষ্টাটি সংশময়র বিরুমে েডাইময়র উপর অ্বভবর্মিশ করমি, এিং এর মমধয 
রময়মে ব্ল্যাক, ব্রাউর্ এিং েবরদ্র সম্প্রোয়গুবেমত প্রসার, এিং তার সামে দ্রুত বিতরণ এিং 
প্রশাসর্। বর্উ ইয়কন  এই সপ্তাোমেই 170,000 টিকার তার প্রােবমক িরাদ্দ যপময় যেমত পামর, এিং 
পরিতী সপ্তােগুবেমত আমরা িরাদ্দ আশা করা োয়।  
  
"এই টিকা বিতরণ একটি বিশাে কমনেজ্ঞ। অ্কপমট আবম মমর্ কবর, মার্ুষ এই অ্ঙ্গীকামরর অ্েন 
সম্পমকন  েমেষ্ট মমর্ামোগ যেয়বর্। আবম এমর্ যকার্ সরকারী বিয়াকোমপর কো ভািমত পারবে র্া 
ো এখামর্ সরকারমক ো করমত িো েমি তার যেময় যিবশ কঠির্ এিং জটিে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "এই টিকা যেভামি কাজ করমি তা েে যফোমরে সরকার এর িয় এিং বিতরমণর জর্য 
োয়িে োকমি। সামবরক িাবের্ী যিসরকাবর যকাম্পাবর্গুবের সামে পবরিের্ করমে, এিং তারা 
এগুবে যসখামর্ পাঠামির্ যেখামর্ আমরা তামের এটা পাঠামত তামের অ্র্ুমরাধ করি। তারপর 
আমরা অ্গ্রাবধকার বর্ধনারণ করি, শুধুমাত্র এটি যকাোয় োমি তাই র্য়, তমি যক এটি পামি যস 
সম্পমকন ও। প্রেম িরাদ্দ র্াবসনং যোমমর িাবসন্দা, র্াবসনং যোমমর কমী এিং উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন স্বাস্থ্য 
পবরেেনা কমীমের জর্য োকমি। আমরা 90টি আঞ্চবেক যকন্দ্র বেবিত কমরবে োরা এই টিকাটি 



 

 

প্রময়াজর্ীয় তাপমাত্রায় রাখমত পারমি এিং তারা যসই অ্ঞ্চমের জর্য বিতরণ যকন্দ্র বেমসমি কাজ 
করমি। ফাইজামরর টিকাটি আগামীকাে FDA কততন ক অ্র্ুমমাবেত েমি িমে আশা করা েমে। এর 
পমরই, অ্বিেমে আমামের বর্উ ইয়কন  রামজযর পযামর্ে একবত্রত েময় এটির পেনামোের্া এিং 
অ্র্ুমমাের্ করমি। তারা ইবতমমধয এই প্রবিয়া সম্পমকন  FDA-এর সামে কো িেমের্।”  
  
যেমর্ বর্উ ইয়মকন র টিকাকরণ কমনসেূীমত িণনর্া করা েময়মে, উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন স্বাস্থ্য পবরেেনা কমীগণ, 
র্াবসনং যোমমর িাবসন্দা এিং কমীমের প্রেমম এই টিকা পাওয়ার জর্য অ্গ্রাবধকার যেওয়া েমি, এর 
পর অ্র্যার্য েীর্নমময়ােী এিং একীভূত পবরেেনা কমী এিং িাবসন্দামের এিং জরুরী বেবকৎসা 
পবরমষিাবে (Emergency Medical Services, EMS) এিং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য পবরেেনা কমীমের। এই 
প্রােবমক অ্গ্রাবধকামরর গ্রুমপর পর অ্তযািশযকীয় কমীগণ এিং সাধারণ জর্গণমক টিকা যেওয়া েমি, 
োরা সমিনাচ্চ ঝুুঁ বকমত রময়মের্ তামের যেমক শুরু কমর।  
  
বর্উ ইয়কন  যফোমরে সরকামরর র্াবসনং যোম টিকাকরণ কােনিমটি যিমে বর্ময়মে। এই যফোমরে 
কােনিমমর অ্ধীমর্, CVS এিং ওয়ােবগ্রর্স (Walgreens)-এর কমীরা এই সি যফবসবেটিমত 
িাবসন্দামের এিং কমীমের টিকাকরণ করমির্, যেমর্ তারা ফু্ল টিকার জর্য কমর োমকর্। রামজযর 
বর্য়ম অ্র্ুোয়ী যকার্ যরাগী-মুমখামুখী কমীমের "উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন" বেমসমি অ্গ্রাবধকার যেওয়া উবেৎ তা 
বর্িনাের্ করার জর্য বর্উ ইয়কন  রাজয োসপাতােগুবের জর্য বর্মেন বশকা জাবর করমি।  
  
েবে FDA কততন ক অ্র্ুমমাবেত েয়, তােমে যফোমরে র্াবসনং যোমমর টিকা কােনিমমর জর্য ফাইজার 
(Pfizer) টিকার প্রেম বিতরণ আগামী সপ্তাে যেমকই যপ ুঁেমত শুরু েমত পামর, যেখামর্ যফোমরে 
কােনিম 21যশ বেমসের যেমক শুরু েমত েমেমে। বর্উ ইয়কন  এই কােনিমম বর্মজর 170,000টি 
যোমজর প্রােবমক িরামদ্দর একটি অ্ংশ উৎসগন করমে। এোডাও ভবিষযমত রামজযর িরামদ্দর বকেু 
অ্ংশ এই কােনিম সম্পন্ন করমত এিং সকে িাবসন্দা এিং কমীমের টিকাকরণ বর্বিত করমত 
িযিোর করা েমি।  
  
'উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন' োসপাতামের কমীরা, োরা রামজযর প্রােবমক িরাদ্দ যেমক টিকা পাওয়ার যোগয, 
তামের মমধয ইমামজন বি রুমমর কমী, ইর্মটর্বসভ যকয়ার ইউবর্ট (Intensive Care Unit, ICU)-
এর কমী এিং ফুসফুস সংিাে বিভামগর কমীরা অ্েভুন ক্ত। 'উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন' োসপাতামের কমীমের 
টিকাকরমণর প্রমেষ্টার অ্ংশ বেমসমি, সারা রাজয জমুড 90টি অ্িস্থ্ার্ রাজয বেবিত কমরমে যেখামর্ 
প্রময়াজর্ীয় যকাল্ড যটামরজ ক্ষমতা রময়মে এিং এই সাইটগুমো প্রায় 90,000 যরাগী-মুমখামুখী 
োসপাতামের কমীমের জর্য, অ্েিা সমস্ত যরাগী-মুমখামুখী োসপাতামের কমীমের 40 শতাংমশর জর্য 
েমেষ্ট পবরমামণ যোজ পামি। রাজয আশা করমে যে োসপাতামের সকে 'উচ্চ-ঝুুঁ বকপূণন' কমীরা 
বিতীয় সপ্তামের যশমষ একটি টিকা পামির্। বর্উ ইয়কন  রামজযর প্রমতযকটি োসপাতামের কমীরা, সঞ্চয় 
ক্ষমতা বর্বিনমশমষ, টিকার প্রেম িরামদ্দ প্রমিশাবধকার পামির্।  
  
এই টিকা আঞ্চবেক বভবিমত িরাদ্দ করা েমি। আঞ্চবেক আর্ুমাবর্ক িন্টর্ বর্ম্নরূপ:  
  

• বর্উ ইয়কন  বসটি - 72,000  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_COVID_Vaccination_Program_Book_10.16.20_FINAL.pdf


 

 

• লিং আইলোন্ড - 26,500  
• বম -হা সর্ - 19,200  
• কোবপটাল বরবযওর্ - 7,850  
• র্থন কাবি - 3,700  
• ডমাহক ভোবল - 4,200  
• ডসিাল বর্উ ইয়কন  - 6,400  
• সাউোর্ন টিয়ার - 4,500  
• বফঙ্গার ডলকস - 11,150  
• ওম্বয়টার্ন বর্উ ইয়কন  - 14,500  

  
'উচ্চ ঝুুঁ বকপূণন' স্বাস্থ্য পবরেেনা কমীমের টিকাকরমণর পর, অ্গ্রাবধকার সকে েীর্নমময়ােী এিং একীভূত 
পবরেেনার আিাবসক এিং কমী, EMS এিং অ্র্যার্য স্বাস্থ্য পবরেেনা কমীমের প্রবত স্থ্ার্ােবরত েমি। 
তার পর োকমির্ অ্তযািশযকীয় কমীগণ এিং সাধারণ জর্গণ, এিং োরা সমিনাচ্চ ঝুুঁ বকমত রময়মের্ 
তামের অ্গ্রাবধকার যেওয়া েমি।  
  
উপরন্তু, সামবরক কমীমের জর্য ফাইজার COVID-19 টিকার সীবমত বিতরমণর অ্ংশ বেমসমি সারা 
যেশ জমুড 16টি পাইেট যপ্রাগ্রামমর একটি বেমসমি বর্উ ইয়কন  র্যাশর্াে গােন  (New York National 
Guard) প্রবতরক্ষা বিভাগ (Department of Defense) িারা বর্িনাবেত েময়মে। বর্উ ইয়কন  আবমন 
এিং এয়ার র্যাশর্াে গােন  (New York Army and Air National Guard)-এর সেসযরা োরা 
রামজযর COVID প্রবতবিয়া প্রমেষ্টার অ্ংশ বেমসমি কাজ কমরর্ তারা এই টিকার জর্য যোগয েমির্।  
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