
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 1/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

গভর্নর কুওম্বমা COVID-19 টিকা বিতরণ প্রম্বেষ্টায় বর্উ ইয়কন িাসীম্বের হালর্াগাে তথ্ে প্রোর্ 
কম্বরর্  
  

সপ্তাম্বহর শেম্বে 911,000টি টিকা সরিরাহকারীম্বের কাম্বে বিতরণ করা হম্বি  
  

প্রোসর্ স্থার্গুবলর শেটিোবি শর্টওয়াম্বকন র অংে বহম্বসম্বি িতন মাম্বর্ শমাট 3,762 টিকাোর্ 
সাইটগুবল বর্িন্ধভুক্ত হম্বয়ম্বে  

  
636টি স্থার্ িতন মাম্বর্ শেটিোবি শ াগে বর্উ ইয়কন িাসীম্বের টিকা প্রোর্ করম্বে  

  
প্রম্বয়াজর্ীয় শ্রবমক েল - িবুলে, েমকল, এডুম্বকের্ ও ট্রার্বজট কমীগণ -  খর্ সাধারণ মার্ুে 
টিকা িাওয়ার শ াগে হম্বয় ওম্বে তখর্ কমীম্বের টিকাোর্ িবরকল্পর্া উন্নয়র্ শুরু করম্বত উৎসাবহত 

করা হয়  
  

সকল আন্তজন াবতক ভ্রমণকারীম্বের মাবকন র্  ুক্তরাম্বে প্রম্বিম্বের জর্ে COVID-19 িরীক্ষা 
িাধেতামূলক করার জর্ে গভর্নর শেডাম্বরল সরকাম্বরর প্রবত িরু্রায় আহ্বার্ জাবর্ম্বয়ম্বের্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ COVID-19 টিকা বিতরমের প্রমেষ্টা সম্পমকন  বর্উ ইয়কন িাসীমের 
হালর্াগাে তথ্য প্রোর্ কমরমের্। এই সপ্তামহর শেমে, শেট শ াগয বর্উ ইয়কন িাসীমের প্রোসমর্র জর্য 
সরিরাহকারীমের কামে প্রথ্ম শ ামজর প্রায় 911,000টি টিকা বিতরে কমর থ্াকমি। উপরন্তু, 
গভর্নর শ ােো কমরর্ শ  এখর্ প নন্ত 3,762টি সরিরাহকারী টিকা শেওয়ার সাইট বহমসমি কাজ 
করার জর্য আমিের্ কমরমে এিং শেট কততন ক অ্র্ুমমাের্ শপময়মে। িতন মামর্, 636টি স্থার্ এখর্ 
সবিয় এিং শ াগয বর্উ ইয়কন িাসীমের টিকা শেওয়া শুরু করমত সক্ষম। পরিতী প নাময়র উপ ুক্ত 
েমতন র বভবিমত প্রস্তুবত বর্মত, গভর্নর প্রময়াজর্ীয় কমী গ্রুপ শ মর্- পবুলে বিভাগ, েমকল বিভাগ, 
বেক্ষক ও পািবলক ট্রার্বজট সংস্থাগুবলমক তামের কমীমের টিকা শেওয়ার পবরকল্পর্া উন্নয়র্ শুরু 
করমত উৎসাবহত করমের্। সাধারে জর্গে  খর্ টিকা গ্রহমের জর্য শ াগয হময় উঠমি তখর্ 
পবরকল্পর্াগুবল হাসপাতাল ও অ্র্যার্য টিকা শেওয়ার জায়গাগুবলমত োপ কবমময় বেমি।  
  
উপরন্তু, গভর্নর মাবকন র্  ুক্তরামের িাইমর শথ্মক আসা সকল ভ্রমেকারীমের পরীক্ষা করার জর্য 
শে ামরল সরকামরর প্রবত তার আহ্বার্ পুর্রায় িযক্ত কমরর্।  বেও  ুক্তরামজযর অ্তযন্ত সংিামক 



 

 

ঝুুঁ বক 33টি শেমে বেবিত করা হময়মে এিং একই সামথ্ বর্উ ইয়কন  শেমট, আন্তজন াবতক ভ্রমেকারীমের 
শেমে প্রমিমের জর্য িসন্ত ও মযামেট পরীক্ষায় করা ভুলগুবল শথ্মক শে ামরল সরকার এখর্ও বেক্ষা 
বর্মত পামরবর্।  
  
"এই টিকা হমে শসই অ্স্ত্র  া এই  ুমে জয়লাভ করমি এিং  ত তাড়াতাবড় সম্ভি বর্উ 
ইয়কন িাসীমের টিকা শেওয়ার জর্য আমামের দ্রুত এিং েক্ষতার সামথ্ এবগময় শ মত হমি," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "সকল স্বাস্থযমসিা কমীরা এখর্ এই ভযাকবসর্ গ্রহে করমত পারমির্ এিং সাধারে 
জর্গমের আমরা শিবে সেসযরা এটি গ্রহমের জর্য শ াগয হময় ওঠার কারমে সংস্থার্  থ্া থ্ভামি 
রময়মে তা বর্বিত করার জর্য শেট সারা বের্ ও সারা রাত ধমর কাজ করমে।  খর্ এই প্রমেষ্টা 
েলমে,  ুক্তরামজযর এই ভাইরামসর োপ অ্তযন্ত সমসযাজর্ক - এটা এখামর্ রময়মে এিং এটা 
বিেয়গুমলামক আমরা জটিল কমর তুলমত পামর, শ মহতু এটা অ্মর্ক শিবে সংিামক। এত বকেু 
সমেও, শে ামরল সরকার শেেটিমত প্রমিে করা সকল আন্তজন াবতক প নটকমের পরীক্ষা করমত 
িমান্বময় অ্স্বীকত বত জাবর্ময়মে। সরকারমক কমনেক্ষ হওয়ার কথ্া, সরকামরর শর্তামের কমনেক্ষ হওয়ার 
কথ্া। আমরা ইমতামমধয এই পবরবস্থবত িসমন্ত  টমত শেমখবে - আমরা বক বকেুই বেবখবর্?"  
  
র্যা য ও দ্রুত শ াগয গ্রুপগুমলার কামে টিকা বিতরমের জর্য বর্উ ইয়কন  সারা বের্ ও সারা রাত 
ধমর কাজ করমে। শেট বর্মেন বেকার অ্ধীমর্ একিার অ্র্ুমমাের্ম াগয সাধারে জর্গমের িযাপক 
টিকাকরমের প্রস্তুবত শর্ওয়ার কাজও েলমে। এই কামজর অ্ংে বহমসমি, বর্উ ইয়কন  টিকা প্রোর্কারী 
সাইটগুবলর একটি 'খেুরা শর্টওয়াকন ' গমড় তুলমত শেট জমুড় সরকাবর ও শিসরকাবর খামতর সামথ্ 
কাজ কমরমে। ইর্ফু্লময়ঞ্জা টিকার িাবেনক বিতরে ও েলমার্ COVID-19 পরীক্ষার বিয়াকলাপগুবলর 
অ্র্ুরূপ, এই সাইটগুবল শেমটর 10টি অ্ঞ্চমলর একাবধক স্থামর্ ভযাকবসমর্র অ্যামেস বর্বিত করমত 
সহায়তা করমি। এই শর্টওয়ামকন র মমধয রময়মে োমমনবস,  ুক্তরােীয় শ াগযতাসম্পন্ন স্বাস্থয শকন্দ্র, 
স্থার্ীয় স্বাস্থয বিভাগ, িযবক্তগত জরুবর  ত্ন বিবর্ক, িযবক্তগত  াক্তার শর্টওয়াকন  এিং টিকা বেমত 
সক্ষম অ্র্যার্য সাইট। প্রবতবের্ শর্টওয়ামকন  িমান্বময় আমরা সাইট  কু্ত করা হমে।  
  
বিবভন্ন ধরমর্র খুেরা টিকাকরে সাইমটর একটি তাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

সাইম্বটর ধরর্  
টিকার কা নক্রম িবরোলার্া করম্বত সংখো 

তাবলকাভুক্ত করা হম্বয়ম্বে  

শমব মকল প্রাকটিস  1,285  

োমমনসী - শেইর্  802  

েী নমময়ােী  ত্ন /সমমিত জীির্ াপর্ 
সুবিধা  

510  

শে ামরল শ াগযতাসম্পন্ন স্বাস্থয শকন্দ্র  325  



 

 

হাসপাতাল/হাসপাতাল সাইটসমূহ  250  

জরুবর শসিা  238  

কবমউবর্টি/রুরাল/পািবলক শহলথ্ শসন্টার 
এিং বিবর্ক  

176  

অ্র্য  176  

  
সাইটগুমলার আঞ্চবলক তাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  
ভোকবসর্ িবরোলর্ার জর্ে তাবলকাভুক্ত 

সাইটসমূম্বহর সংখো  

New York City  845  

Long Island  713  

Mid-Hudson  549  

Capital Region  343  

North Country  150  

Mohawk Valley  147  

Southern Tier  145  

Central New 
York  

222  

Finger Lakes  297  

Western New 
York  

351  

  
ইমতামমধয 636টি সাইট সবিয় করা হময়মে এিং শ াগয বর্উ ইয়কন িাসীমের টিকা প্রোর্ করা হমে। 
এর মমধয রময়মে:  
  

সাইম্বটর ধরর্  সংখো  



 

 

শে ামরল শ াগযতাসম্পন্ন স্বাস্থয শকন্দ্রসমূহ  244  

হাসপাতাল/হাসপাতাল সাইটসমূহ  213  

জরুবর  মত্নর বিবর্কগুবল  133  

স্থার্ীয় স্বাস্থয বিভাগগুবল (Local Health 
Departments, LHD)  

46  

  
সবিয় সাইটগুবলর একটি আঞ্চবলক তাবলকা বর্ম্নরূপ:  
  

অঞ্চল  সাইটগুবলর সংখো  

New York City  207  

Long Island  105  

Mid-Hudson  104  

Capital Region  37  

North Country  25  

Mohawk Valley  19  

Southern Tier  23  

Central New York  29  

Finger Lakes  47  

Western New York  40  

  
সাধারে মার্ুমের কামে এই টিকাটি উপলভয হওয়ার পমর সাইটগুবলর এই শর্টওয়াকন টি অ্বিলমে 
অ্বভভূত হমি র্া তা বর্বিত করার জর্য প্রাক-উমেগমূলক পেমক্ষপ গ্রহমের প্রয়ামস, গভর্নর জরুবর 
কমীর েল শ মর্ পুবলে বিভাগ, েমকল বিভাগ, বেক্ষক ও পািবলক ট্রার্বজট সংস্থাগুবলমক সম্ভি 
হমল তামের কমীমের জর্য পবরকল্পর্া ততবর করমত উৎসাবহত করমতমের্।  ত শিবে অ্তযািেযকীয় 
কমীরা অ্ভযন্তরীে বিতরে পবরকল্পর্ার মাধযমম টিকা শপমত সক্ষম হমি, ততই বর্উ ইয়কন িাসীরা 
'খুেরা শর্টওয়ামকন র' মাধযমম এই টিকা খুুঁজমি।  
  
এই পবরকল্পর্া আমরা শজারোর করার জর্য, বর্উ ইয়কন  বিমেেভামি বর্ম্নবিি সম্প্রোময়র মমধয 
িযাপকভামি টিকা শেওয়ার সুবিধার জর্য  থ্া থ্ সংস্থার্ িমান্বময় বর্বিত করার জর্য বিবভন্ন 



 

 

বিমেে প্রমেষ্টা অ্িযাহত শরমখমে। পািবলক টিকা প্রোমর্র সুবিধামথ্ন পপ-আপ টিকা শকন্দ্র (Pop-up 
vaccination center) স্থাপর্ করা হমি। এোড়াও শেট টিকা শকন্দ্র বহমসমি িযিহামরর জর্য 
সরকাবর সুবিধা ও কর্মভর্ের্ শসন্টার বেবিত করমে। এর মমধয রময়মে জাবভটস শসন্টার (Javits 
Center), শসই সামথ্ শেট ইউবর্ভাবসনটি অ্ি বর্উ ইয়কন  (SUNY) ও বসটি ইউবর্ভাবসনটি অ্ি 
বর্উ ইয়কন  (CUNY) সুবিধা। শেট সবিয়ভামি টিকা প্রোসর্মক সহায়তা করার জর্য অ্িসরপ্রাপ্ত 
র্াসন,  াক্তার ও োমনাবসেমের বর্ময়াগ বেমে।  
  
এই প্রমেষ্টার একটি প্রধার্ শোকাস হমে অ্র্গ্রসর সম্প্রোয় ও স্বাস্থয শসিার পবরতযক্ত প্রান্তমর টিকার 
অ্যামেস বর্বিত করা। শেট ইমতামমধয কবমউবর্টি টিকাকরে বকট বর্মনাে শুরু কমরমে এিং এই 
প্রমেষ্টামক সহায়তা এিং  থ্া থ্ স্থামর্ বকট শমাতাময়র্ করার জর্য সরকাবর আিাসর্ কমনকতন া, বগজন া 
ও কবমউবর্টি শসন্টামরর সামথ্ কাজ শুরু কমরমে। বিমেে কমর, প্রবতটি বকট ধামপ ধামপ বর্মেনের্া 
অ্ন্তভুন ক্ত কমর বকভামি একটি সাইট এিং গুরুত্বপূেন সরিরাহ এিং সরঞ্জাম শসট আপ করমত হয় 
শ মর্:  

• অ্বেস সরিরাহ  
• ওয়াকন মেের্ সরঞ্জাম  
• শ াগাম াগ সরঞ্জাম  
• পবরষ্কারকরে সরিরাহ  
• আমলাকসজ্জা সরঞ্জাম  
• PPE  
• জর্তা/ট্রাবেক বর্য়ন্ত্রে সরঞ্জাম  
• বেবে  
• বসবরঞ্জ  
• রুম ব ভাই ার  
• শগাপর্ীয়তা পেন া  
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