
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/21/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন  38,000 ঘ াজ COVID-19 টিকা প্রদার্ কম্বরম্বে- 
জাবির মম্বযে সম্বিনাচ্চ  

  
346,000 ম ার্না টিকা এিং 120,000 অবিবরক্ত ঘ াজ ফাইজার টিকা এই সপ্তাম্বে আসম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  ঘসম্বেটাবর অি ঘেট ঘরাজাম্ব া, অোটবর্ন ঘজর্াম্বরল ঘজমস, র্োের্াল আরিার্ বলম্বগর 
ঘপ্রবসম্ব ন্ট এিং প্রযার্ বর্িনােী কমনকিন া মাকন  ঘমাবরয়াল এিং স্বাস্থ্েফােন  ঘপ্রবসম্ব ন্ট এিং প্রযার্ 
বর্িনােী কমনকিন া প্োট ওয়াং এর সভাপ্বিম্বে ভোকবসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘফাসন চাল ুকম্বরম্বে  

  
বর্উ ইয়কন  কবমউবর্টি টিকাকরণ বকট তিবর করম্বে- স্ব-বর্য়বিি ইউবর্ট ো একটি টিকাকরণ 
সাইট স্থ্াপ্ম্বর্র জর্ে প্রম্বয়াজর্ীয় সকল আইম্বটম অন্তভুন ক্ত কম্বর, বিম্বেষ কম্বর স্বাস্থ্ে ঘসিােীর্ অঞ্চম্বল 

িেিোর করা েম্বি  
  

র্াবসনং ঘোম্বমর িাবসন্দা এিং কমনচারীম্বদর টিকা ঘদওয়ার জর্ে ঘফ াম্বরল ঘপ্রাগ্রাম আজ ঘেম্বক শুরু  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘ ামবার  কাল পেনন্ত নর্উ ইয়কন  রামজয 
38,000 এর ও ঘবশী টিকা প্রদার্ করা হময়মে- ো এখর্ পেনন্ত ঘদমশর মমযয  মবনাচ্চ।  
  
এই প্রমেষ্টামক শনিশালী কমর, মডার্নার টিকার প্রথম 346,200 ঘডাজ আজ নর্উ ইয়মকন  আ মে 
শুরু করমব বমল আশা করা হমে, এই  প্তামহর ঘশমষর নদমক ফাইজার টিকার অ্নেনরি 120,000 
ঘডাজ আশা করা হমে।  
  
গভর্নর আরও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘ মেটানর অ্ব ঘেট ঘরাজার্া ঘরাজামডা, অ্যাটনর্ন 
ঘজর্ামরল ঘলটিনশয়া ঘজম , র্যাশর্াল আরবার্ নলমগর ঘপ্রন মডন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া মাকন  
ঘমানরয়াল এবং স্বাস্থ্যফােন  ঘপ্রন মডন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া পযাট ওয়াং এর  ভাপনেমে 
ভযাকন র্ ইকুইটি টাস্ক ঘফা ন োল ুকমরমে। বাযা গুমলা ঘভমে ঘফমল এবং রাজয জমু়ে এই টিকার 
র্যােয বন্টর্ নর্নিে করার মাযযমম এই টাস্ক ঘফা ন কাজ করমব অ্ হায় এবং অ্র্গ্র র 
 ম্প্রদায়গুমলা টিকাকরণ ঘথমক বনিে র্া হওয়া নর্নিে করমব।  
  



 

 

গভর্নর কুওমমা এো়োও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট উন্নয়র্ করমে 
টিকা  াইমটর জর্য প্রময়াজর্ীয়  রবরাহ এবং  ম্পদ  রবরাহ করার জর্য নবমশষ কমর ঐ ব 
কনমউনর্টির জর্য ঘেগুনল স্বাস্থ্য ঘ বার দগুনম অ্িমলর মমযয অ্বনস্থ্ে।  
  
গভর্নর এো়োও ঘ াষণা কমরমের্ ঘে র্ান নং ঘহামমর বান ন্দা এবং কমীমদর টিকা ঘদওয়ার জর্য 
একটি ঘফডামরল ঘপ্রাগ্রাম আজ নর্উ ইয়কন  রামজয শুরু হময়মে এবং আশা করা হমে ঘে  ারা 
রামজযর 618টি  ুনবযার বান ন্দা এবং কমনোরীমদর টিকা ঘদওয়া হমব োর প্রথম ঘডাজ আজমক 
শুরু হমবএবং  ামমর্র দইু  প্তাহ যমর েলমব।  
  
"আমরা এখর্ কথা বলনে কামক টিকা ঘদয়া হমে, এবং আমামক পনরষ্কার কমর বলমে নদর্: টিকা 
দার্ প্রনেয়ায় ঘকার্ রাজর্ীনে ঘর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা COVID পরীক্ষার ঘবলায় 
এর মযয নদময় নগময়নে, নবখযাে বযনি, ঘ নলনিটি এবং যর্ী বযনিরা লাইমর্র  ামমর্ েমল এম নেল। 
COVID পরীক্ষার এই অ্গ্রানযকারমলূক পদ্ধনে আমামদর  মগ্র গণেন্ত্র,  মো এবং একটি 
 রকারমক খবন কমর ো  কল মার্ুমষর জর্য কাজ কমর। আর COVID এর এই  মময় ঘেখামর্ 
আমরা েরম অ্নবোর ঘদমখনে, োর  ামথ রাজর্ীনের ঘকার্  ম্পকন  ঘর্ই। এখামর্ ঘকার্ গভর্নর 
ঘর্ই, ঘকার্ কাউনন্ট নর্বনাহী ঘর্ই, এবং ঘকার্ ঘময়র ঘর্ই ঘে এই প্রনেয়া নর্য়ন্ত্রণ কমর, এবং ঘে 
ঘকউ অ্র্যথা বমল ঘ  এটা  েয বলমে র্া বা আইর্ লঙ্ঘর্ করমে। এটা পুমরাপুনর নেনকৎ া 
ঘপশাজীবীমদর দ্বারা নর্য়নন্ত্রে এবং আমামদর হা পাোলগুমলা ইমোমমযয ঘদমশর ঘে ঘকার্ রামজযর 
ঘেময় ঘবশী মার্ুষমক টিকা নদময়মে।"  
  
স্বাস্থ্য নবমশষজ্ঞরা যারণা করমের্ ঘে COVID-19 এর নবরুমদ্ধ েুমদ্ধ জয়লামভর জর্য 75 ঘথমক 85 
শোংশ জর্ ংখযার এই টিকা গ্রহণ করমে হমব এবং োই নর্উ ইয়কন  এটিমক  মবনাচ্চ অ্গ্রানযকার 
নদময়মে োমে অ্ হায় এবং অ্র্গ্র র  ম্প্রদায়মক নপনেময় র্া রাখা হয়। এই কাজ অ্গ্র র করার 
জর্য, প্রাপযো এবং টিকা র্যােয বন্টর্ নর্নিে করার জর্য, গভর্নর নর্উ ইয়মকন র ভযাকন র্ ইকুইটি 
টাস্ক ঘফা ন োলু করমের্।  
  
টাস্ক ঘফাম নর  দ যমদর মমযয রময়মের্:  
  

• ঘেমডনরক শযাক, প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া, আরবার্ পাথওময়জ, ইর্কমপনামরমটড  
• ড. হানভডার্ রডনরমগজ, ঘপ্রন মডন্ট, SUNY অ্যালমবনর্ (SUNY Albany)  
• মুরাদ আওয়ামদহ, নর্উ ইয়কন  ইনমমগ্রশর্ ঘকায়ানলশমর্র অ্ন্তবনেীকালীর্  হ-নর্বনাহী পনরোলক  
• ড. ঘহর্নর ঘের্, ঘপ্রন মডন্ট, SOMOS কনমউনর্টি ঘকয়ার  
• নফনল  জযাক র্, আন্তঃবহুজানেক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘজামটর প্রনেষ্ঠাো এবং নর্বনাহী পনরোলক; 

কনমউনর্টি ওময়লমর্  প্রমজক্ট মযামর্জার; কমর্ গ্রাউন্ড ঘহলথ  
• গুইলারমমা োকর্, এইড  নবষয়ক লযাটিমর্া কনমশমর্র ঘপ্রন মডন্ট এবং নহ পযানর্ক ঘহলথ 

ঘর্টওয়ামকন র প্রনেষ্ঠাো  
• জজন  নগ্রশাম, ঘপ্রন মডন্ট, 1199SEIU ইউর্াইমটড ঘহল্থমকয়ার ওয়াকন া ন ইে  



 

 

• রুথ হাম ল-টম্প র্, র্ীনে ও  ম্প্রদায় নবষয়ক নবমশষ উপমদষ্টা, NYS ঘহাম  এবং 
কনমউনর্টি নরনর্উয়াল  

• োনি নমরান্ডা, ঘপ্রন মডন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া, নহস্পানর্ক ঘফডামরশর্  
• ঘরভ. ড. কযালনভর্ বাট , পযাের, অ্যানবন নর্য়ার্ বযানিে োেন   
•  ঘজা-অ্যার্ ইয়ু, নর্বনাহী পনরোলক, এনশয়ার্ আমমনরকার্ ঘফডামরশর্  
• ডঃ ঘহইমজল নডউক , ঘপ্রন মডন্ট, NAACP নর্উ ইয়কন  ঘেট কর্ফামরন্স  
• ঘরভ. ড. ডনিউ োিনলর্ নরোডন  র্, ন নর্য়র োজক, ঘগ্র  বযাপটিে োেন   
• জনুডথ ওয়াট র্, প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া, মাউন্ট ভার্নর্ ঘর্বারহুড ঘহলথ ঘ ন্টার  
• ড. ঘরাজা নগল, প্রনেষ্ঠাো, ঘপ্রন মডন্ট এবং প্রযার্ নর্বনাহী কমনকেন া, কমুনর্লাইফ, 

ইর্কমপনামরমটড।  
• ডঃ ওময়ইর্ রাইনল, ঘপ্রন মডন্ট, SUNY ডাউর্মেট ঘমনডমকল ঘ ন্টার; ঘেয়ার, ঘবাডন  অ্ফ 

ট্রানে , নর্উ ইয়কন  একামডনম অ্ফ ঘমনডন র্  
• ডযানর্ বারবার, ঘেয়ারমযার্, NYCHA ন টিওয়াইড কাউনন্সল অ্ফ ঘপ্রন মডন্ট ; ঘপ্রন মডন্ট, 

জযাক র্ হাউম   ঘটমর্ন্ট এম ান ময়শর্  
• কাইল িযাগ, ঘপ্রন মডন্ট, 32BJ SEIU  
• কনরম কামারা, এমেনকউটিভ নডমরক্টর অ্যান্ড ঘডপটুি কনমশর্ার, গভর্নর  অ্নফ  অ্ফ 

ঘফইথ-ঘব ড কনমউনর্টি ঘডমভলপমমন্ট  ানভন ম    
• ঘরভ. মাকন  ই. ব্লু, ঘপ্রন মডন্ট, বাফামলা েযািার NAACP  

  
কনমউনর্টি টিকাকরণ নকট িযাক, লযাটিমর্া, গ্রামীণ, দনরদ্র এবং  রকানর হাউনজং কনমউনর্টিমে 
টিকা প্রাপযো বনৃদ্ধর জর্য নর্উ ইয়মকন র প্রমেষ্টার একটি গুরুেপূণন অ্ংশ হমব, ঘ ই  ামথ অ্র্যার্য 
স্বাস্থ্য ঘ বাহীর্ অ্িমলর জর্য উপকারী হমব ঘ খার্কার জর্মগাষ্ঠীমক টিকা প্রদামর্র জর্য প্রময়াজর্ীয় 
 ব  রঞ্জাম এবং  রবরাহ প্রদার্ করার মাযযমম।  
  
নবমশষ কমর, প্রনেটি নকট যামপ যামপ নর্মদনশর্া অ্ন্তভুন ি কমর নকভামব একটি  াইট, এবং গুরুেপূণন 
 রবরাহ এবং  রঞ্জাম ঘ ট আপ করমে হয় ঘেমর্:  

• অ্নফ   রবরাহ  
• ওয়াকন মেশর্  রঞ্জাম  
• ঘোগামোগ  রঞ্জাম  
• পনরষ্কারকরণ  রবরাহ  
• আমলাক জ্জা  রঞ্জাম  
• PPE  
• জর্ো/ট্রানফক নর্য়ন্ত্রণ  রঞ্জাম  
• নশনশ  
• ন নরঞ্জ  
• রুম নডভাইডার  
• ঘগাপর্ীয়ো পদন া  



 

 

  
আজ, নর্উ ইয়কন  ঘেট র্ান নং ঘহামমর বান ন্দা এবং কমীমদর টিকা ঘদওয়ার জর্য একটি ঘফডামরল 
ঘপ্রাগ্রাম শুরু কমরমে োমে আজ পেনন্ত 618টি ফযান নলটি নর্বন্ধর্ কমরমে। CVS 271টি  ুনবযায় 
টিকা ঘদমব, ওয়ালনগ্রন্স 253 টি  ুনবযায় টিকা ঘদমব এবং অ্র্যার্য ফামমনন  94টি  ুনবযায় টিকা 
ঘদমব। আশা করা হমে এই কমন ূেীমে প্রনেটি ঘকমে নের্টি "নিনর্কযাল নদর্"  হ প্রায় েয়  প্তাহ 
 ময় লাগমব:  
  

• 1ম নদর্:  কল বান ন্দা/কমীরা 1 র্ম্বর শট পামব (আশা করা হমে আগামী দইু  প্তামহর 
মমযয  ম্পন্ন হমব)  

• 2য় নদর্:  কল বান ন্দা/কমীরা 2 র্ম্বর শট পামব, কমীমদর একাংশ 1 র্ম্বর শট পামব।  
• 3য় নদর্: অ্বনশষ্ট কমীরা 2 র্ম্বর শট পামব।  
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