
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/6/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা রাজ্েিোপী "ভোকবিম্বর্ট বর্উ ইয়কন " প্রচারাবভযার্ চাল ুকরার ঘ াষণা কম্বরম্বের্ 
এিং িমস্ত বর্উ ইয়কন িািীম্বক একটি অোপম্বয়র্ম্বমম্বের িময়িূচী বর্র্নারম্বণ উৎিাবিত কম্বরম্বের্  

  
গভর্নর িমস্ত বর্উ ইয়কন িািীম্বক টিকা বর্ম্বত উৎিাবিত করম্বত "ভোকবিম্বর্ট বর্উ ইয়কন " 

প্রচারাবভযার্ শুরু কম্বরম্বের্  
  

16 িের এিং তদরূ্ধ্ন িয়িী বর্উ ইয়কন িািীম্বদর 6 এবপ্রল ঘেম্বক টিটিকা ঘদওয়ার জ্র্ে িময়িূচী 
বর্র্নারণ শুরু করা ঘযম্বত পাম্বর  

  
টিকাকরণম্বক উৎিাবিত করম্বত িমস্ত বমবিয়া প্ল্োটফমন জ্মু্ব়ে চলমার্ রাজ্েিোপী বিজ্ঞাপর্  

 
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ রাজযব্যাপী "ভযাকসিমর্ট সর্উ ইয়কন  (Vaccinate NY)" সব্জ্ঞাপর্ 
প্রচারণা শুরু করার ঘ াষণা সিময়মের্ যামে িমস্ত সর্উ ইয়কন ব্ািীমক টিকা সিমে উৎিাসিে করা 
যায়। সব্জ্ঞাপর্গুসি ঘটসিসভশর্, ঘরসিও, অ্র্িাইর্ এব্ং রাজযব্যাপী োপার মাধ্যমম চিমব্। এই 
প্রমচষ্টাটি COVID-19 ভযাকসিমর্র জর্য িাব্নজর্ীর্ ঘযাগযো কাযনকর িওয়ার িামে িামে আমি এব্ং 
িমস্ত16 ব্ের ব্া োর ঘব্সশ ব্য়িী সর্উ ইয়কন ব্ািী 6 এসপ্রি ঘেমক ভযাকসির্ গ্রিমণর ঘযাগয।  
  
"এখর্ ঘযমিেু িমস্ত সর্উ ইয়কন ব্ািী এই ভযাকসির্ গ্রিমণর ঘযাগয, এটা অ্েযন্ত গুরুত্বপূণন ঘয সর্উ 
ইয়কন মক টিকা ঘিওয়ার জর্য আমামির প্রমচষ্টায় ঘকউ সপেমর্ পম়ে ঘর্ই," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। 
"এক ব্েমররও ঘব্সশ িময় ধ্মর, সর্উ ইয়কন ব্ািীরা COVID-19 এর সব্স্তারমক ধ্ীর করার জর্য 
সর্মজমির উৎিগন কমরমে এব্ং সর্ময়াসজে কমরমে। িু়েমের ঘশমষর আমিা এখর্কার মে কখর্ই 
উজ্জ্বি সেি র্া এব্ং আসম িমস্ত সর্উ ইয়কন ব্ািীমক িঠিক কাজ করমে এব্ং োমির ভযাকসির্ ঘপময় 
সর্মজমির এব্ং োমির িম্প্রিায়মক রক্ষা করমে উৎিাসিে কসর। আমরা এখর্ও িংক্রমমণর িামরর 
সব্রুমে একটি ফুটমরমি আসে, সকন্তু আরও িক্ষ িক্ষ ঘিাক এখর্ োমির ভযাকসির্ পাওয়ার ঘযাগয 
োকায় আমরা অ্ব্মশমষ এই যুমে সজেমে পাসর।"  
  
আজমকর "ভযাকসিমর্ট সর্উ ইয়কন " ঘ াষণাটি গভর্নমরর "ঘরাি আপ ইওর সিভি" প্রচারণার ঘ াষণা 
অ্র্ুিরণ কমর 16 ব্ের ব্া োর ঘব্সশ ব্য়িী িমস্ত সর্উ ইয়কন ব্ািীমক োমির ভযাকসির্ 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িময়িূচী সর্ধ্নারমণ উৎিাসিে কমর, COVID-19 মিামারী দ্বারা িব্মচময় ঘব্সশ 
ক্ষসেগ্রস্ত িম্প্রিাময়র উপর ঘজার সিময়। সর্উ ইয়মকন র সব্শাি সব্েরণ ঘর্টওয়াকন  ও ঘযাগয ব্যসিমির 
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ব্ৃিৎ জর্িংখযা ঘফিামরি িরকার ঘেমক আিা টিকার িরব্রামির ঘচময় এখমর্া ব্হু গুণ ঘব্সশ। 
িীসমে িরব্রামির কারমণ, সর্উ ইয়কন ব্ািীমির ধধ্যন ধ্রমে উৎিাসিে করা িমে এব্ং ঘকামর্া 
অ্যাপয়ন্টমমন্ট ো়ো টিকািার্ িাইটগুমিামে উপসিে র্া িওয়ার পরামশন ঘিওয়া িমে। এই মুিূমেন , 
16 এব্ং 17 ব্ের ব্য়িী ঘিামকরা ঘকব্ি ফাইজার ভযাকসির্ ঘপমে পামরর্।  
  
সর্উ ইয়কন ব্ািীরা ঘেমটর পসরচাসিে একটি গণ টিকািার্ িাইমট ' আসম সক ঘযাগয (Am I 
Eligible)' ওময়ব্িাইমট সগময় অ্েব্া 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) র্ম্বমর কি 
কমর একটি অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িময়িসূচ সর্ধ্নারণ করমে পারমব্। সর্উ ইয়কন ব্ািীগণ অ্সেসরি েমেযর 
জর্য এব্ং অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য িার্ীয় স্বািয সব্ভাগ, ফামমনসি, িািার ব্া িািপাোমি অ্েব্া 
ঘযখামর্ টিকা উপিভয আমে ঘিখামর্ কি করমে পামরর্।   
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