
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/5/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা স্টেটিোপী "স্টরাল আপ ইওর স্লীভ" প্রচারাবভযার্ চাল ুকরার স্ট াষণা বিম্বেম্বের্ 
এিং স্টয সকল বর্উ ইেকন িাসীম্বির িেস 16-িেম্বরর স্টিবে িেসী এিং যারা COVID-19 

ভোকবসম্বর্র জর্ে স্টযাগে তাম্বির 6 এবপ্রল মঙ্গলিার একটি অোপম্বেন্টম্বমম্বন্টর সমেসূবচ বর্র্নারণ 
করম্বত উৎসাবিত কম্বরম্বের্ 

  
গভর্নর সিম্বচম্বে স্টিবে ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা স্টেম্বক বর্উ ইেকন িাসীম্বির টিকা বর্ম্বত উৎসাবিত করার 

জর্ে "স্টরাল আপ ইওর বস্লভ" বিজ্ঞাপর্ প্রচারণা শুরু কম্বরম্বের্  
  

স্টেটিোপী বিজ্ঞাপর্গুবল 7 এবপ্রল স্টেম্বক শুরু িম্বি 
 

স্টয সকল বর্উ ইেকন িাসীম্বির িেস 16 িের ও এর স্টচম্বে স্টিবে িেস্করা অোপম্বেন্টম্বমম্বন্টর 
সমেসূবচ শুরু করম্বত পাম্বর এিং 6 এবপ্রল স্টেম্বক টিকা স্টপম্বত পাম্বর  

  
বর্উ ইেকন  স্টেট স্টপ্রবসম্বেন্ট িাইম্বেম্বর্র 1 স্টম তাবরম্বের সমেসীমার স্টচম্বে প্রাে এক মাস আম্বগ 

স্টযাগেতাম্বক সািনজর্ীর্ কম্বর তুলম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ স্টেটব্যাপী "স্টরাল আপ ইওর স্লিভ" স্লব্জ্ঞাপর্ প্রচারণা শুরু করার 
স্ট াষণা স্লিমেমের্, যামে সমস্ত স্লর্উ ইেকন ব্াসী, স্লব্মেষ কমর স্টয সব্ এলাকার COVID সব্মচমে 
ধ্বংসাত্মক স্লেল, োমির টিকা স্লর্মে উৎসাস্লিে করা যাে। স্লব্জ্ঞাপর্গুস্লল 7 এস্লপ্রল স্টেমক স্টটস্ললস্লভের্ 
ও অ্র্লাইমর্ স্টেটব্যাপী স্টিখামর্া িমব্। স্লব্জ্ঞাপর্গুস্লল কর্টযাস্লজর্ স্লচত্রর্াটয স্টলখক স্কট ব্ার্নস কেতন ক 
পস্লরচাস্ললে িমেস্লেল এব্ং এটি স্লর্উ ইেকন  স্লসটির কলস্লিো ইউস্লর্ভাস্লসনটি স্টমলমযার্ সু্কল অ্ব্ পাব্স্ললক 
স্টিলমে শুট িমেস্লেল। জর্য এই প্রমচষ্টাটি COVID-19 ভযাকস্লসর্ কাযনকর িওোর সামে সামে 
সাব্নজর্ীর্ স্টযাগযো স্লিমসমব্ আমস এব্ং 16 ব্ের ব্া োর স্টব্স্লে ব্েসী সকল স্লর্উ ইেকন ব্াসী 6 
এস্লপ্রল স্টেমক ভযাকস্লসর্ গ্রিমণর স্টযাগয। এটি স্টপ্রস্লসমেন্ট ব্াইমেমর্র 1 স্টম োস্লরমখর সমেসীমার স্টচমে 
প্রাে এক মাস আমগ আমস যামে স্টেটগুস্লল সাব্নজর্ীর্ স্টযাগযো প্রণের্ করমে পামর।  
  
"ভযাকস্লসর্ িমলা স্টসই অ্স্ত্র যা যুমে জেী িমব্, স্লকন্তু যস্লি আমরা সব্াই এটি গ্রিণ কস্লর এব্ং 6 
এস্লপ্রল স্টেমক শুরু কমর, 16 ব্ের ব্া োর স্টব্স্লে ব্েসী সমস্ত স্লর্উ ইেকন ব্াসী টিকা স্লর্মে সক্ষম 
িমব্," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "COVID স্লব্রুমে আমামির লড়াইমের এই গুরুত্বপূণন পযনামের শুরু 
স্টেমক, আমরা ভাইরাস দ্বারা সব্মচমে স্টব্স্লে ক্ষস্লেগ্রস্ত সম্প্রিােগুস্ললমে ভযাকস্লসর্ আর্ামক আমামির 
সমব্নাচ্চ অ্গ্রাস্লিকার স্লিমেস্লে এব্ং 'স্টরাল আপ ইওর স্লিভ' প্রচারণার মািযমম, আমরা স্লর্স্লিে করমে 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a1d795f6-fe4cacb1-a1d56cc3-000babd9fa3f-fc30cea995a40f43&q=1&e=368fd9d8-8ac3-4121-9f84-bc94da85f62d&u=https://youtu.be/WREY4VjZD14%23_blank


 

 

সিােো করস্লে স্টয ভযাকস্লসর্ স্লব্েরণ প্রস্লিোে যামে স্টকামর্া সম্প্রিাে স্লপস্লেমে র্া পমড়। সাব্নজর্ীর্ 
স্টযাগযো কাযনকর িওোর সামে সামে, আমরা স্থার্ীে স্টর্োমির সামে কাজ চাস্ললমে যাব্ যামে 
স্লর্স্লিে করা যাে স্টয সমস্ত স্লর্উ ইেকন ব্াসী আমামির ভযাকস্লসর্ প্রিার্ সাইটগুস্ললমে অ্যামেস 
স্টপমেমে। আস্লম সব্াইমক মমর্ কস্লরমে স্লিমে চাই স্টয ভযাকস্লসমর্র জর্য সাব্নজর্ীর্ স্টযাগযোর অ্েন এই 
র্ে স্টয আমরা যোরীস্লে ব্যব্সাে স্লিমর এমসস্লে। সেয িমলা আমামির লক্ষ লক্ষ প্রস্লেমব্েীমির 
এখর্ও োমির ভযাকস্লসর্ স্টর্ওো িরকার এব্ং আমরা এখর্ও সংিমমণর িামরর স্লব্পরীমে একটি 
িুটমরমস আস্লে, োই এটি অ্পস্লরিাযন স্টয আমরা আমামির সেকন োমক অ্ব্মিলা র্া কস্লর এব্ং 
আমরা সুরক্ষা স্টপ্রামটাকল গুস্ললর অ্র্ুেীলর্ অ্স্লব্রে চাস্ললমে যাই।"  
  
স্লর্উ ইেমকন র স্লব্োল স্লব্েরণ স্টর্টওোকন  ও স্টযাগয ব্যস্লিমির ব্তিৎ জর্সংখযা এখর্ও স্টিোমরল 
সরকার স্টেমক আসা টিকার সরব্রামির স্টচমে ব্হু গুণ স্টব্স্লে। সীস্লমে সরব্রামির কারমণ, স্লর্উ 
ইেকন ব্াসীমির ধিযন িরমে উৎসাস্লিে করা িমে এব্ং স্টকামর্া অ্যাপেন্টমমন্ট োড়া টিকািার্ 
সাইটগুমলামে উপস্লস্থে র্া িওোর পরামেন স্টিওো িমে। এই মুিূমেন , 16 ও 17 ব্ের ব্েসী 
স্টলামকরা স্টকব্ল িাইজার ভযাকস্লসর্ স্টপমে পামরর্।  
  
স্লর্উ ইেকন ব্াসীরা একটি গণ টিকািার্ সাইমট 'আস্লম স্লক স্টযাগয (Am I Eligible)' ওমেব্সাইমট 
একটি অ্যাপমেন্টমমমন্টর সমেসূস্লচ স্লর্িনারণ করমে পারমব্। স্লর্উ ইেকন ব্াসীগণ অ্স্লেস্লরি েমেযর জর্য 
এব্ং অ্যাপমেন্টমমমন্টর জর্য স্থার্ীে স্বাস্থয স্লব্ভাগ, িামমনস্লস, োিার ব্া িাসপাোমল অ্েব্া স্টযখামর্ 
টিকা আমে স্টসখামর্ কল করমে পামরর্।   
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