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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা SUNY আপম্বেট মমবিম্বকম্বলর িঃ বেম্বের্ টমাম্বের প্রেংো কম্বরম্বের্, বিবর্
বিশ্বিোপী োইজার টিকা ট্রাযাম্বলর প্রধার্ তদন্তকারী বর্িুক্ত হম্বযম্বের্

SUNY আপম্বেট মমবিম্বকল বিবশ্বক মেজ বি টিকা ট্রাযাল মলাম্বকেম্বর্র একটি বহম্বেম্বি কাজ কম্বর
এই েরম্বত আপম্বেট মেম্বক বিতীয প্রধার্ COVID-19 েম্পবকনত গম্বিষণার ম াষণা
এই মাম্বের মেম্বষর বদম্বক বর্যন্ত্রক েংস্থার কাম্বে জমা মদওযার জর্ে টিকার ট্রাযাল মিটা প্রস্তুত
করার েময িঃ টমাে োইজার/িাম্বযাএর্ম্বটকম্বক েমেন র্ করম্বির্
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে ঘেট ইউনর্ভানসনটি অ্ফ নর্উ ইয়কন
(SUNY) ঘমনিমকমের িঃ নেমফর্ টমাসমক নিশ্বিযাপী ফাইজার/িাময়াএর্মটক টিকা পরীক্ষার প্রধার্
তদন্তকারী নিমসমি নর্েুক্ত করা িময়মে, ো COVID-19 প্রনতমরামধ 90 শতাাংমশরও ঘিনশ কােনকানরতা
ঘদখামে। SUNY ঘমনিমকে স্কু ে নিশ্বিযাপী তৃ তীয় পেনাময়র টিকা পরীক্ষার স্থার্ নিমসমি কাজ কমর।
"নর্উ ইয়মকন র নিনকৎসা নিমশষজ্ঞরা ঘসরা এিাং এই মিামারীর শুরু ঘেমক, আমরা তামদর নিশাে
জ্ঞার্ এিাং দক্ষতার উপর নর্ভন র কমরনে আমামদর প্রনতনিয়া জার্ামর্ার জর্য। আনম খুনশ ঘে
ফাইজার ও একই কাজ করমে," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলম্বের্। "এটা একটা দারুণ খির ঘে
ফাইজার/িাময়াএর্মটক তার টিকা পরীক্ষার ইনতিািক ফোফে ঘদখমে, এিাং আনম গনিনত ঘে নর্উ
ইয়মকন র অ্র্যতম সাংিামক ঘরাগ নিমশষজ্ঞমক নিশ্বিযাপী টিকা পরীক্ষার ঘর্তৃ ত্ব ঘদিার জর্য নর্িনানিত
করা িময়মে। নর্উ ইয়মকন র পনরিামরর পক্ষ ঘেমক আনম িঃ টমাসমক ধর্যিাদ জার্ামত িাই এই
অ্দৃশয শত্রুর নিরুমে তার কামজর জর্য।"
প্রধার্ তদন্তকারী নিমসমি, আপমেমটর সাংিামক ঘরামগর প্রধার্ িঃ টমাস ফাইজার এিাং
িাময়াএর্মটকমক সমেনর্ করমির্ েখর্ তারা েুক্তরামের খাদয ও ঔষধ প্রশাসর্সি (Food and
Drug Administration, FDA) নর্য়ন্ত্রক সাংস্থাগুমোর কামে টিকা পরীক্ষার তেয প্রস্তুত করমির্, ো
এই মামসর ঘশমষর নদমক টমি িমে আশা করা িমে।
SUNY চ্োম্বেলর বজম মালাট্রাে িম্বলম্বের্। "এটি FDA এই ভাইরামসর জর্য পুে করা র্জরদানর
পরীক্ষার পর আপমেট ঘমনিমকে ঘেমক আসা নিতীয় প্রধার্ COVID-19 সম্পনকন ত গমিষণা সাংিাদ,
এিাং এটি আমামদর সমামজর উপর প্রভাি নিস্তারকারী প্রধার্ সমসযা সমাধামর্র জর্য SUNY-এর

অ্ভযন্তমর দক্ষতার কো স্মরণ কনরময় ঘদয়। মাস্ক পরা এিাং সামানজকভামি দূমর োকা ঘেমক শুরু
কমর, আমামদর ঘিশীরভাগ নশক্ষােীর মত এই মিামারী ঘমাকামিোয় আমামদর প্রমতযমকরই ভূ নমকা
আমে; োত্র, নশক্ষক এিাং কমনিারীমদর সুরক্ষার জর্য তেয এিাং নিজ্ঞামর্র উপর নভনি কমর আমামদর
কযাম্পাস সনিত করা; PPE উৎপাদর্; এিাং গমিষণা ক্ষমতা িৃনে করা। িঃ টমাস, িঃ ফ্র্যাঙ্ক
নমিেটর্, SUNY-এর আরও অ্মর্মকর মমধয নিনকৎসা উদ্ভািমর্র প্রেম সানরমত আমের্, এিাং তারা
আমামদর নশক্ষােী এিাং তামদর সমিয়সীমদর অ্র্ুমপ্ররণা নিমসমি কাজ কমর।"
SUNY আপম্বেট মমবিম্বকল বিশ্ববিদোলম্বযর েভাপবত ি. মর্ম্বতাষ মদওযার্ িম্বলর্, "COVID-19
টিকা প্রােীর জর্য ফাইজার/িাময়াএর্মটক ঘলািাে ঘফজ নি নিনর্কযাে ট্রায়ামের প্রধার্ তদন্তকারী
নিমসমি িঃ নেমফর্ টমামসর আন্তজনানতক ঘর্তৃ মত্বর ভূ নমকা আমামদর সিার জর্য গমিনর নিষয়।
নকভামি আমরা এই মিামারীর উপর নিজয়ী িমত পানর তার এই টিকা পরীক্ষা উপর নতনর্ এিাং
তার সিকমীমদর কাজ সারা নিমশ্ব একটি র্াটকীয় প্রভাি ঘফেমে।"
SUNY আপম্বেট মমবিম্বকল বচ্ে অে ইর্ম্বেকোে বিবজজ িঃ বেম্বের্ টমাে িম্বলর্, "আপমেট
দে ফাইজার এিাং তামদর সিমোগীমদর সমেনর্ করার জর্য অ্নিশ্বাসযভামি কম ার পনরশ্রম কমরমে,
কারণ আমরা সিাই এই মিামারী োমামর্ার উপায় ঘখাোঁজার ঘিষ্টা করনে। আমামদর CNY
সম্প্রদাময়র সমেনমর্র সামে এই কম ার পনরশ্রম COVID টিকা উন্নয়মর্ মিার্ অ্িদার্কারী নিমসমি
কাজ কমরমে।"
নিশ্বিযাপী তৃ তীয় পেনাময়র টিকা ট্রায়াে সাইমটর একটি নিমসমি, SUNY আপমেট ঘমনিমকে এই
পরীক্ষায় 300 জমর্রও ঘিশী প্রাপ্তিয়স্ক ঘেোমসিকমক তানেকাভু ক্ত কমরমে। তরুণ ঘেোমসিকমদর
মমধয টিকা প্রােীর গমিষণা শীঘ্রই শুরু িমি, ঘেখামর্ আপমেট ঘমনিমকেমক কময়কটি সাইমটর একটি
নিমসমি পুর্রায় নর্িনানিত করা িমে।
আজমকর ঘ াষণা COVID-19 সম্পনকন ত গমিষণা নর্ময় SUNY আপমেট ঘমনিমকমের জর্য নিতীয়।
আপমেট, িঃ ফ্র্যাঙ্ক নমিেটমর্র ঘর্তৃ মত্ব, এিাং ঘকায়ামেন্ট িাময়াসাময়মেস তামদর পুে করা
র্জরদানর পরীক্ষা এিাং িযনক্তগত োো ঘসায়াি পরীক্ষার জর্য নর্উ ইয়কন ঘেট নিপাটনমমন্ট অ্ফ
ঘিল্ে (Department of Health, DOH) এিাং FDA এর অ্র্ুমমাদর্ ঘপময়মে। িযনক্তগত এিাং পুে
পরীক্ষাগুনে ঘকার্ িযনক্তর র্ামক প্রমিশ করা ঘসায়ামির পনরিমতন োো ঘসায়াি িযিিার কমর করা
ঘেমত পামর।
িযনক্তরা নর্মজরাই পরীক্ষা পনরিাের্া কমর, তামদর মুখ ঘসায়াি কমর, এিাং োোর র্মুর্া প্রদার্
কমর, ো SUNY আপমেট ঘমনিমকমে পা ামর্া িয়। তামদর র্মুর্া একনত্রত করা িয় এিাং COVID19 ভাইরামসর জর্য পরীক্ষা করা িয়। একটি ঘর্নতিািক পরীক্ষা মামর্ এই গ্রুমপর 10-25 জর্
ঘোকমক কমরার্াভাইরাস মুক্ত িমে ধারণা করা িয়। পুমের জর্য একটি ইনতিািক পরীক্ষা মামর্
পুমের মমধয প্রনতটি োো র্মুর্া সঠিক ইনতিািক ঘকস নিনিত করার জর্য পৃেকভামি পরীক্ষা
করমত িমি। দ্রুত পুর্ঃপরীক্ষার জর্য ইনতিািক পুমের মার্ুষমদর একটি সম্পূণন র্তু র্ র্মুর্া জমা

নদমত নফমর আসার প্রময়াজর্ িয় র্া। এটি প্রনিয়ামক িযাপকভামি ত্বরানিত কমর এিাং পরীক্ষা ক্ষমতা
প্রসানরত কমর।
আপমেট ঘমনিমকমের োো পরীক্ষা SUNY ঘক প্রনত সপ্তামি 200,000 COVID পরীক্ষা প্রনিয়া
করার অ্র্ুমনত ঘদয়। এখর্ পেনন্ত, SUNY 0.47 শতাাংশ ইনতিািক িার সি কযাম্পামস 378,488
COVIV-19 পরীক্ষা পনরিাের্া কমরমে।
বর্উ ইযকন মেট ইউবর্ভাবেন টি েম্পম্বকন
SUNY িে েুক্তরামে উচ্চনশক্ষার িৃিিম নিস্তৃ ত িযিস্থা, এিাং সমস্ত নর্উ ইয়কন িাসীর 95 শতাাংমশরও
ঘিনশ SUNY'র 64টি কমেজ এিাং নিশ্বনিদযােময়র ঘে ঘকার্ও একটির 30 মাইমের মমধয িাস কমর।
নসমেম জুম়ে, SUNY িারটি একামিনমক োস্থয ঘকন্দ্র, পাোঁিটি িাসপাতাে, িারটি ঘমনিমকে স্কু ে, দুটি
ঘিন্টাে স্কু ে, রামজযর একমাত্র অ্পমটামমনট্র কমেজ, এিাং একটি ইউএস নিপাটনমমন্ট অ্ফ এর্ানজন
র্যাশর্াে েযািমরটনর (US Department of Energy National Laboratory) পনরিাের্া কমর।
2019 সামের শরমত 415,500 এরও ঘিনশ নশক্ষােী একটি SUNY কযাম্পামসর নিনি ঘপ্রািামম র্াম
ঘেমখর্। সামনিকভামি, SUNY প্রায় 1.3 নমনেয়র্ নশক্ষােীমক ঘিনিট-নিয়ানরাং ঘকাসন এিাং ঘপ্রািাম,
অ্িযািত নশক্ষা এিাং কনমউনর্টি আউটনরি ঘপ্রািামম প্রনশক্ষণ ঘদয়। SUNY নর্উ ইয়মকন র প্রায় একিতু েনাাংশ অ্ধযয়র্ নিষয়ক গমিষণার তত্ত্বািধার্ কমর| নশক্ষােী ও অ্র্ুষমদর গুরুত্বপূণন অ্িদার্ সি,
2019 অ্েনিেমর গমিষণা িযময়র িযিস্থা 1.7 নিনেয়র্ মানকন র্ িোর োন়েময়মে। নিশ্বিযাপী 3
নমনেয়র্ SUNYর প্রাক্তর্ নশক্ষােী রময়মের্, এিাং কমেমজর নিিী সি নতর্জর্ নর্উ ইয়কন িাসীর মমধয
একজর্ িমের্ SUNYর প্রাক্তর্ নশক্ষােী। SUNY কীভামি সুমোগ ততনর কমর ঘস সম্পমকন আমরা
জার্মত, www.suny.edu এ োর্।
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