
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 12/16/2020  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 
  

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

  
বিতীয় পর্নাম্বয়র আম্বগ আঞ্চবলক টিকাকরণ হাি স্থার্ীয় হাসপাতাল িেিস্থার নর্তৃম্বে কবমউবর্টি 

বলডারম্বের সাম্বথ্ আঞ্চবলক টিকা নর্টওয়াকন  উন্নয়ম্বর্র যর্ে কায করম্বি  
  

আস্থা িাডাম্বত এিং সিনম্বেষ তথ্ে প্রোম্বর্র যর্ে নেট ভোবিম্বর্ট বর্উ ইয়কন  কোম্বম্পইর্ এিং 
ওম্বয়িসাইট চালু কম্বরম্বে  

  
বডপাটন ম্বমন্ট অফ বফর্াবিয়াল সাবভন ম্বসস বর্উ ইয়কন  নহল্থ্ ইিুেম্বরিম্বক অবিলম্বে COVID-19 টিকা 

বির্ামূম্বলে কভার করার বর্ম্বেন ে বেম্বয়ম্বে  
  

গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেমের টিকাকরণ পররকল্পর্া এবং 2021 সামের শুরুমে স্টেমের 
রিেীয় পর্নায় শুরু হওয়ার পর টিকাকরমণর সরুবধামথন আঞ্চরেক টিকা হাব স্থাপমর্র রবষময় রর্উ 
ইয়কন বাসীমের আপমেে কমরমের্। উপরন্তু, গভর্নর স্ট াষণা কমরর্ স্টর্ স্টেে ভযারিমর্ে রর্উ ইয়কন  
প্রচারারভর্ার্ এবং ওময়বসাইে চােু কমরমে জর্গণমক েথয প্রোমর্র জর্য, এবং টিকা এবং স্টেমের 
টিকাোর্ পররকল্পর্ার প্ররে আস্থা বাডামে সাহার্য করার জর্য। রর্উ ইয়কন বাসীরা র্ামে রবর্া মূমেয 
এই টিকা োভ করমে পামর ো রর্রিে করমে রেপােন মমন্ট অ্ফ রফর্ারিয়াে সারভন মসস 
(Department of Financial Services, DFS) রর্উ ইয়মকন র স্বাস্থয বীমাকারীমের অ্রবেমে, খরচ 
ভাগাভারগ র্া কমর, অ্র্ুমমারেে COVID-19 টিকা এবং স্টসগুরে গ্রহণ কভার করার জর্য একটি 
রর্মেন রিকা জারর কমরমে।  
  
"এো এখর্ পর্নন্ত সবমচময় উচ্চারভোষী সরকারী অ্পামরির্, রকন্তু আমরা রর্উ ইয়কন বাসী, এবং 
আমরা সবসময় সীমা উঁচু কমর থারক," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা প্রথম COVID মুক্ত স্টেে 
হমে চাই এবং এর মামর্ হমে পররশ্রমী থাকা। এো েরজরেক, এবং সরবরামহর বযাপার, এবং 
সবমচময় গুরুত্বপূণন রবষয় হমে এো জর্রিক্ষা এবং প্রাপযোর রবষয়। মমর্ রাখমবর্, আমামের 
জর্সংখযার 75 স্টথমক 85 িোংিমক এই র্ুমে রজেমে টিকা রেমে হমব। এই কারমণ আমরা শুধু 
ভযারিমর্ে রর্উ ইয়কন  প্রচারারভর্ার্ এবং ওময়বসাইে চােু করররর্, রকন্তু আমরা এমর্ পেমক্ষপ গ্রহণ 
কমররে র্ামে স্টকার্ রর্উ ইয়কন বাসীমক টিকা স্টেওয়ার জর্য এক পয়সাও রেমে র্া হয়। রর্উ 



 

 

ইয়কন বাসীরা ইমোমমধয COVID এর জর্য োমের র্যার্য অ্ংমির স্টচময় স্টবিী োম রেময়মে, রকন্তু 
ঐকযবে, কঠির্ এবং স্মােন  থাকার মাধযমম আমরা সুডমের স্টিমষ আমোমে স্টপ ঁমে র্ামবা।"  
  
আঞ্চবলক টিকাকরণ হাি  
আঞ্চরেক টিকাকরণ হাব, স্থার্ীয় হাসপাোে বযবস্থার স্টর্েৃমত্ব, আঞ্চরেক টিকাকরণ স্টর্েওয়াকন  
উন্নয়মর্ করমউরর্টি স্টর্োমের সামথ কাজ করমব র্া টিকা োর্ প্ররিয়ামক পথ স্টেখামব র্খর্ পর্নাপ্ত 
স্টোজ হামে থাকমব রামজযর টিকা োর্ পররকল্পর্ার পরবেী পর্নায় শুরু করার জর্য। স্টেমের 
পররকল্পর্া অ্র্রু্ায়ী, টিকা োমর্র রিেীয় পর্নাময় প্রময়াজর্ীয় কমী এবং এমর্ জর্সাধারমণর উপর 
মমর্ামর্াগ প্রোর্ করা হমব র্ারা সবমচময় স্টবরি ঝঁুরকমে আমের্।  
  
এই প্রমচষ্টার অ্ংি রহমসমব, প্ররেটি আঞ্চরেক টিকাকরণ হাব সমন্বয়কারী টিকা োমর্র রিেীয় 
পর্নাময়র জর্য রামজযর রর্মেন রিকা অ্র্ুর্ায়ী টিকা োমর্র জর্য একটি পররকল্পর্া তেরর করমব এবং 
অ্র্ুমমােমর্র জর্য রামজযর স্বাস্থয েপ্তমর (Department of Health, DOH) জমা স্টেমব।  
  
এই আঞ্চরেক বাস্তবায়র্ পররকল্পর্া উন্নয়মর্, প্ররেটি হাবমক স্থার্ীয় স্টেকমহাল্ডার এবং সম্প্রোময়র 
সামথ কাজ করার রর্মেনি স্টেওয়া হমে শুধুমাত্র টিকার উপর আস্থা গমড স্টোোর জর্য র্য়, বরং 
প্ররেটি অ্ঞ্চমের অ্র্র্য চারহো পূরমণর জর্য প্ররেটি পররকল্পর্া রচর্া করা রর্রিে করার জর্য। 
উোহরণস্বরূপ, র্থন কারি সম্প্রোময়র চারহো রর্উ ইয়কন  িহমরর চারহো স্টথমক বযাপকভামব পররবরেন ে 
হমব। সকে পররকল্পর্ামক অ্বিযই টিকার েক্ষ এবং দ্রুে সরবরাহ এবং টিকাোমর্র সুমর্াগ রেমে 
হমব, এবং একটি র্যার্য স্টক িমের উপর রভরি কমর হমে হমব র্া কম টিকাকরমণর হার এবং েবুনে 
স্বামস্থযর ফোফে সম্পন্ন সম্প্রোময়র উপর মমর্ামর্াগ প্রোর্ কমর। জার্যু়াররর প্রথম সপ্তামহর মমধয 
পররকল্পর্া জমা রেমে হমব র্ামে োরা ঠিক জায়গায় থামক র্ামে জার্যু়াররর স্টিমষর রেমক রিেীয় 
পর্নাময় টিকার পর্নাপ্ত স্টোজ পাওয়ার পর প্রময়ামগর জর্য প্রস্তুে থাকমে পামর।  
  
আঞ্চরেক হাব সমন্বয়কারীরা রর্ম্নরূপ:  

অঞ্চল  হাি সমন্বয়কারী  
রর্উ ইয়কন  রসটি  স্টগ্রোর রর্উ ইয়কন  হসরপোে এমসারসময়ির্  
েং আইেযান্ড  র্থনওময়ে স্টহল্থ রসমেম  
মধয-হােসর্  ওময়েমচোর স্টমরেমকে স্টসন্টার  

কযারপোে অ্ঞ্চে  
আেমবরর্ স্টমরেমকে স্টসন্টার (Albany Medical 
Center)  

র্থন কাউরন্ট  চযামেইর্ ভযারে রফরজরিয়ার্স হাসপাোে  
স্টমাহাক ভযারে  স্টমাহক ভযারে স্টমরেমকে স্টসন্টার  
সাউোর্ন োয়ার  ইউর্াইমেে স্টহল্থ সারভন স  
স্টসিাে রর্উ 
ইয়কন   

SUNY আপমেে স্টমরেমকে স্টসন্টার  

রফোর স্টেকস  ইউরর্ভারসনটিঅ্ফ স্টরমচোর স্টমরেমকে স্টসন্টার  



 

 

পরিম রর্উইয়কন   কযাথরেক স্টহেথ রসমেম  
  
ভোবিম্বর্ট বর্উ ইয়কন  ওম্বয়িসাইট এিং সম্বচতর্তা প্রচারাবভর্ার্  
ভযারিমর্ে রর্উ ইয়কন  ওময়বসাইে টিকা সম্পমকন  রর্উ ইয়কন বাসীমের রিরক্ষে করার জর্য স্টেমের 
প্রচারণার প্রথম পেমক্ষপ। এটি রর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা, রর্রাপিা, রবেরণ অ্গ্রারধকার এবং 
অ্র্যার্য রবষময়র সঠিক এবং হাের্াগাে েথয পাওয়ার জর্য একটি ওয়ার্ েপ জায়গা প্রোর্ কমর। 
এই সাইমে প্রমবমির পর, রর্উ ইয়কন বাসীরা এই টিকা সম্পমকন  স্টকবে সাধারণ েথয খুঁমজ পামব র্া, 
একই সামথ পামব একটি রবস্তাররে  র্  র্ রজজ্ঞারসে প্রশ্ন রবভাগ র্া টিকার রর্রাপিা এবং 
কার্নকাররো সম্পমকন  েথয প্রোর্ কমর। এই েথয টিকার প্ররে আস্থা বাডামে এবং জর্গণমক এ 
রবষময় রিরক্ষে করমে সাহার্য করার জর্য অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন। রর্উ ইয়মকন র রিরর্কযাে অ্যােভাইসরর 
োস্ক স্টফাসন (Clinical Advisory Task Force) র্া গে সপ্তামহর স্টিমষর রেমক রর্উ ইয়মকন র জর্য 
টিকা রর্ময় FDA এর রসোন্ত অ্র্ুমমাের্ কমরমে এবং রর্উ ইয়মকন র টিকা রবেরণ এবং বাস্তবায়র্ 
োস্ক স্টফাসন সম্পমকন  েথযও ওময়বসাইমে পাওয়া র্ামব।  
  
রর্উ ইয়কন বাসীরা www.ny.gov/vaccine রভরজে কমর ওময়বসাইমে প্রমবি করমে পারমবর্।  
  
বর্উ ইয়কন  স্বাস্থে িীমাকারীম্বের বির্ামূম্বলে COVID-19 টিকা কভার করার বর্ম্বেন ে নেওয়া হম্বয়ম্বে  
রর্উ ইয়কন  স্টেে রেপােন মমন্ট অ্ফ রফর্ারিয়াে সারভন মসস রর্উ ইয়কন  রর্য়রিে স্বাস্থয বীমাকারীমের 
কামে একটি সাকুন োর রচঠি জারর কমরমে, র্ামে োরা অ্রবেমে খরচ ভাগাভারগ বযেীে, অ্র্ুমমারেে 
COVID-19 টিকা এবং স্টসগুরে প্রময়াগমক অ্রবেমে কভার করার রর্মেনি স্টেয়। এই পেমক্ষপ রর্উ 
ইয়মকন  প্রাথরমক টিকা সরবরামহর আমগ গভর্নর এবং রর্উ ইয়কন  স্টেে রেপােন মমন্ট অ্ফ স্টহল্থ কেৃন ক 
স্ট ারষে COVID-19 টিকাোর্ কমনসচূীমক সমথনর্ কমর।  
  
রর্মেন রিকাটি রর্উ ইয়কন  বীমা আইমর্র সামথ সামঞ্জসযপূণন, র্া রর্উ ইয়কন  রর্য়রিে বীমাকারীমের স্বাস্থয 
বীমা পরেরস এবং চুরক্তর অ্ধীমর্ খরচ ভাগাভারগ োডা প্ররেমরাধমূেক টিকা কভার করমে বাধয 
কমর, স্টসই সামথ কমরার্াভাইরাস সহায়ো, ত্রাণ এবং অ্থননর্রেক রর্রাপিা আইমর্র (CARES) 
টিকা োমর্র প্রময়াজর্ীয়ো বযাখযা কমর স্টফোমরে রর্য়ম এর সামথও সামঞ্জসযপূণন।  
  
স্টফোমরে রর্য়ম অ্র্ুর্ায়ী জর্স্বাস্থয জরুরর অ্বস্থার জর্য স্টর্েওয়ামকন র বাইমর সরবরাহকারী িারা 
সরবরাহ করা হমে COVID-19 টিকা এবং স্টসগুরে প্রময়াগ কভার করমে হমব। স্টসন্টার ফর রেরজজ 
কমিাে (CDC) COVID-19 টিকাকরণ কমনসূচীমে অ্ংিগ্রহণকারী স্বাস্থয স্টসবা প্রোর্কারীমক অ্বিযই 
একজর্ বযরক্তর অ্থন প্রোর্ বা স্বাস্থয বীমার কভামরমজর মর্নাো রর্রবনমিমষ COVID-19 টিকা রেমে 
সম্মে হমে হমব, এবং টিকা প্রাপমকর কাে স্টথমক ক্ষরেপূরণ চাইমে পারমবর্ র্া।  
  
ফাইর্োবিয়াল সাবভন ম্বসস বিভাম্বগর সুপাবরর্ম্বটর্ম্বডন্ট বলন্ডা এ. নলসওম্বয়ল িম্বলর্, "গভর্নর কুওমমার 
স্টর্েৃমত্ব রর্উ ইয়কন  একটি পররকল্পর্া তেরর কমরমে র্ামে টিকা উপেভয হওয়ার সামথ সামথ আমরা 
টিকা রেমে প্রস্তুে হই। এই পররকল্পর্ামক সমথনর্ করার জর্য, DFS রিমল্পর সামথ কাজ কমরমে র্ামে 
বীমাকারীরা অ্রবেমে রর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য COVID-19 টিকা এবং স্টসগুরে প্রময়াগমক রবর্ামূমেয 

http://www.ny.gov/vaccine
https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/circular_letters/cl2020_s04_cl2020_12
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-state-receive-initial-delivery-covid-19-vaccine-doses-170000-new#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,by%20Pfizer%E2%80%94on%20December%2015.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-draft-new-york-state-covid-19-vaccination-administration-program
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-06/pdf/2020-24332.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/index.html


 

 

কভামরমজর আওোয় আর্মে পামর, র্া এই জীবর্ রক্ষাকারী প্ররেমরাধমেূক র্মের জর্য আরথনক 
প্ররেবন্ধকো েরূ করমব।"  
  
বর্উ ইয়কন  নহল্থ্ প্ল্োর্ অোম্বসাবসম্বয়েম্বর্র সভাপবত এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া এবরক বলর্যার 
িম্বলর্, "কমরার্াভাইরামসর রবরুমে বারসন্দামের টিকা স্টেওয়া রর্রিে করা জর্স্বামস্থযর জর্য 
অ্পররহার্ন একটি রবষয় র্া জীবর্ বাঁচামব। আমরা গভর্নর কুওমমা এবং োর প্রিাসমর্র প্রিংসা 
কররে এই ভাইরামসর রবরুমে েডাই এবং রবস্তার বন্ধ করার জর্য োমের কম ার পররশ্রমমর জর্য, 
এবং রর্উ ইয়মকন র স্বাস্থয পররকল্পর্া রবভাগ, সরবরাহ বযবস্থার সামথ জরডে স্থার্ীয় জর্স্বাস্থয কেৃন পক্ষ 
এবং আমামের অ্ংিীোরমের সামথ কাজ করমে প্রস্তুে র্ামে রর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা স্টপমে পামর।"  
  
DFS স্টর্ স্টকার্ অ্র্ুমমারেে COVID-19 টিকা এবং এর প্রময়ামগর কাভামরমজর জর্য স্টেে এবং 
স্টফোমরে প্রময়াজর্ীয়ো পণূন স্টমমর্ চোর আিা করমে।  

###  
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