
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 9/24/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এই েরম্বে COVID-19 টিকার সম্ভািে ফেডাম্বরল অর্ুম্বমাদম্বর্র আোয় বিবর্কোল 
উপম্বদষ্টা টাস্ক ফোসন এিং টীকা বিেরণ এিং িাস্তিায়র্ টাস্ক ফোম্বসনর ফ াষণা কম্বরম্বের্  

  
বিবর্কোল উপম্বদষ্টা টাস্ক ফোসন ফর্েৃস্থার্ীয় বিবকৎসা ও বিজ্ঞার্ বিম্বেষজ্ঞম্বদর বর্ম্বয় গঠিে 
ফেডাম্বরল সরকার কেৃন ক বিেরম্বণর জর্ে অর্ুম্বমাবদে প্রবেটি টীকা পর্নাম্বলাির্া করার জর্ে  

  
বর্উ ইয়কন  রাম্বজে অর্ুম্বমাবদে COVID-19 টিকার প্রোসম্বর্র প্রস্তুবের জর্ে দায়প্রাপ্ত ভোকবসর্ 

বিেরণ ও িাস্তিায়র্ টাস্ক ফোসন  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে নর্উ ইয়কন  ঘেট একটি স্বাধীর্ নিনর্কযাল 
উপমেষ্টা টাস্ক ঘ ার্ন (Clinical Advisory Task Force) গঠর্ করমে ঘর্তৃস্থার্ীয় নেজ্ঞার্ী, ডাক্তার 
এেং স্বাস্থয নেমেষজ্ঞমের নর্ময় োরা ঘ ডামরল র্রকার কতৃন ক অ্র্ুমমানেত প্রনতটি COVID-19 টীকা 
পেনামলাচর্া করমে এেং নর্উ ইয়কন  ঘেটমক এই টিকার নর্রাপত্তা ও কােনকানরতা র্ম্পমকন  পরামেন 
ঘেমে।  
  
উপরন্তু, গভর্নর একটি টীকা নেতরণ এেং োস্তোয়র্ টাস্ক ঘ ার্ন (Vaccine Distribution and 
Implementation Task Force) প্রনতষ্ঠা কমরমের্ োমক জানতর ঘর্রা COVID-19 টিকা প্রোর্র্ 
ঘপ্রাগ্রাম নডজাইর্ করার োনয়ত্ব ঘেওয়া হয়। টিকা নেতরণ এেং োস্তোয়র্ টাস্ক ঘ ার্ন জর্স্বাস্থয, 
টিকা, র্রকারী নিয়াকলাপ, তথ্য এেং অ্র্যার্য টীকা নেতরণ এেং প্রোর্মর্র র্ামথ্ র্ংনিষ্ট ঘেমের 
নেমেষজ্ঞমের নর্ময় গঠিত।  
  
"COVID এর প্রনত ঘ ডামরল র্রকামরর প্রনতনিয়া এেং FDA-র র্ামথ্ ঘহায়াইট হাউমর্র নেমরামধর 
নেষময় গুরুতর প্রশ্ন তুমলমে ঘে এই টিকামক রাজর্ীনতর নেষময় পনরণত করা হময়মে নক র্া," 
গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "র্নতয েলমত, আনম ঘ ডামরল র্রকামরর মতামতমক নেশ্বার্ করমো র্া 
এেং ঘ ডামরল র্রকামরর মতামমতর উপর নভনত্ত কমর আনম নর্উ ইয়কন োর্ীমের কামে র্ুপানরে 
করমো র্া। আমরা এই টিকা পেনামলাচর্া করার জর্য স্বাস্থয নেভামগর (Department of Health) 
ঘর্তৃমত্ব আমামের নর্জস্ব পেনামলাচর্া কনমটি গঠর্ করমত োনি, এেং আনম একটি কনমটি নর্ময়াগ 
করনে ো এটি আমরা নকভামে করে তার উপর একটি টীকা নেতরণ এেং োস্তোয়র্ পনরকল্পর্া 
নর্ময় আর্মে। COVID এর প্রনত নর্উ ইয়মকন র প্রনতনিয়া এই ঘেমের জর্য একটি মমডল, এেং 
আমামের ঘেমের জর্য একটি আেেন টিকাকরণ কমনর্চূী হওয়া উনচত।"  
  



 

 

ভযাকনর্র্ নডনিনেউের্ এন্ড ইমনিমমমেের্ টাস্ক ঘ ার্ন টীকা প্রোর্মর্র জর্য একটি পনরকল্পর্া ততনর 
করমে োর মমধয থ্াকমে:  

• শুধুমাে নিনর্কযাল গাইমডমের উপর নভনত্ত কমর টিকা প্রাপকমের অ্গ্রানধকার নস্থর করা  
• এমর্ নডনিনেউের্ ঘর্টওয়াকন  ো র্কল নর্উ ইয়কন োর্ীমের েটুি ঘডাজ টিকা নেমত র্েম  
• টিকা প্রোর্ করার জর্য ঘোগযতার্ম্পন্ন ঘপোোর এেং র্ংস্থার্মূহ  
• র্ময়র্ূচী র্াোৎকার এেং ট্র্যানকং ঘপ্রাগ্রাম ঘমনট্র্মকর জর্য ডাটা এেং IT পনরকাঠামমা  
• টিকাকরণ কমনর্ূচী র্ম্পনকন ত গণনেো  
• পরীোর রর্ে ও র্রঞ্জামানে দ্রুত র্রেরাহ করা  
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