
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 3/8/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা আগামী সপ্তাহগুম্বলাম্বে স্টেট পবরচাবলে অবেবরক্ত 10টি গণ টিকাদার্ সাইট 
স্ট ালার স্ট াষণা বদম্বেম্বের্  

  
সাইটগুবল বর্উ ইেকন  বসটি, লং আইলোন্ড, হাডসর্ ভোবল, কোবপটাল, সাউদার্ন টাোর, স্টমাহক 

ভোবল ও ওম্বেোর্ন বর্উ ইেকন  অঞ্চম্বল প্রবেবিে হম্বি  
  

ইম্বোমম্বযে বর্উ ইেম্বকন র টিকা বিেরণ সাইম্বটর বিসৃ্তে স্টর্টওোম্বকন র উপর আম্বরা বর্মনাণ  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে েখর্ ঘেডামরল টিকা সরবরাহ অ্ববরত 
বাড়মত থাকায় বর্উ ইয়মকন র ববশাল ববতরণ ঘর্টওয়াকন  আরও উন্নত করার জর্য, বর্উ ইয়কন  বর্উ 
ইয়কন  বসটি, লং আইলযান্ড, হাডসর্ ভযাবল, কযাবিটাল, সাউদার্ন টায়ার, ঘমাহক ভযাবল ও ওময়স্টার্ন 
বর্উ ইয়কন  অ্ঞ্চমল ঘস্টট িবরচাবলত 10টি গণ টিকাদার্ সাইট স্থাির্ করমব। সাইটগুমলার উন্নয়র্ 
কাজ এখমর্া চলমার্ রময়মে এবং আগামী সপ্তাহগুমলামত চালু হমব বমল আশা করা হমে। আগামী 
বদর্গুবলমত সাক্ষাৎকামরর সময় বর্র্নারমণর তথয ও কােনক্রমমর  ণ্টা সহ চূড়ান্ত বববরণ প্রকাশ করা 
হমব।  
  
"ওয়াবশংটমর্ আমামদর অ্ংশীদারমদর কাে ঘথমক টিকা সরবরাহ বৃবির জর্য র্র্যবাদ, ঘডাজ ববতরণ 
করার জর্য আমরা আমামদর ঘস্টমটর আমরা ঘববশ ক্ষমতা বযবহার করমত িাবর এবং এটি একবার 
ঘখালা হময় ঘগমল এই র্তুর্ সাইটগুবল আমামদর বৃহৎ আকামর প্রমচষ্ঠা চাবলময় ঘেমত ঘদয়," গভর্নর 
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা জাবর্ এই টিকা হমে ঘসই অ্স্ত্র ো এই েুমি জয়লাভ করমব, বকন্তু 
আমরা সবাই েবদ এটা গ্রহণ কবর এটা শুর্ুমাত্র তখর্ই কােনকর হমব, তাই আমরা সারা ঘস্টট 
জমুড় এই র্রমর্র সাইট স্থািমর্র জর্য েত ঘববশ সম্ভব বর্উ ইয়কন বাসীমদর কামে ঘি ৌঁোমর্ার জর্য 
সারা বদর্ সারা রাত র্মর কাজ করবে। আমরা েত ঘববশ মার্ুষমক টিকা প্রদার্ কবর, তত ঘববশ 
আমরা সংক্রমমণর হার উিশম রাখার ঘক্ষমত্র আমামদর অ্থনর্ীবতমক িুর্রায় চালু ও COVID-ঘক 
দমর্ করার ঘক্ষমত্র আমামদর অ্গ্রগবত অ্বযাহত রাখমত িাবর।"  
  
ঘে 10টি সাইট প্রবতবষ্ঠত হমে তা আগামী সপ্তাহগুমলামত বর্ম্নবলবখত স্থামর্ ঘখালা হমব:  
 
LONG ISLAND  



 

 

SUNY Stony Brook SH Campus  
70 Tuckahoe Road  
Southampton, NY  
  
Suffolk Community College Brentwood Campus  
502 Wicks Road 
Brentwood, NY  
  
SUNY Old Westbury  
Clark Center - Gate C  
223 Store Hill Road  
Old Westbury, NY  
  
HUDSON VALLEY  
SUNY Orange  
Diana Physical Education Center  
9 East Conkling Avenue  
Middletown, NY  
  
Ulster County Fairgrounds  
249 Libertyville Road  
New Paltz, NY  
  
CAPITAL REGION  
Queensbury Site  
50 Gurney Lane  
Queensbury, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Oneonta  
108 Ravine Parkway  
Oneonta, NY  
  
SOUTHERN TIER  
Corning Community College  
Gymnasium and Wellness Education Center  
1 Academic Drive  



 

 

Corning, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
Conference Center of Niagara Falls        
101 Old Falls Street                  
Niagara Falls, NY  
  
NEW YORK CITY  
Bronx Site  
Final Location Pending  
  
সাইটগুমলার উন্নয়র্ কাজ এখমর্া চলমার্ রময়মে এবং আগামী সপ্তাহগুমলামত চালু হমব বমল আশা 
করা হমে। আগামী বদর্গুবলমত সাক্ষাৎকামরর সময় বর্র্নারমণর তথয ও কােনক্রমমর  ণ্টা সহ চূড়ান্ত 
বববরণ প্রকাশ করা হমব। অ্যািময়ন্টমমন্ট চালুর িমর, উিেুক্ত বর্উ ইয়কন বাসীরা বর্উ ইয়মকন র 
'আবম বক ঘোগয (Am I Eligible)' ওময়বসাইটটি বযবহার কমর বা ঘস্টমটর COVID-19 
ভযাকবসমর্শর্ হটলাইর্ 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829) এ কল কমর 
অ্যািময়ন্টমমন্টগুবলর সময়সবূচ ততবর করমত সক্ষম হমবর্।  
  
এই 10টি সাইট প্রবতষ্ঠা ইমতামমর্য বর্উ ইয়মকন র ববশাল টিকা ববতরণ ঘর্টওয়াকন মক আমরা প্রসাবরত 
কমরমে। বর্উ ইয়কন  ইমতামমর্য ঘস্টট িবরচাবলত আরও 13টি গণ টিকাদার্ সাইট স্থাির্ কমরমে, 
বকন্তু এই টিকার র্যােয ও র্যায়সঙ্গত ববতরণ বর্বিত করমত গভর্নমরর আমদশ িূরমণর জর্য, 
অ্র্গ্রসর সম্প্রদাময়র বসবাসকারী বর্উ ইয়কন বাসীমদর সরাসবর টিকার অ্যামেস বর্বিত করার জর্য 
আরও অ্সংখয সাইট স্থাির্ করা হময়মে। এর মমর্য রময়মে কবমউবর্টি বভবিক েয়টি ঘে থ ঘস্টট-
FEMA টিকাদার্ সাইট, ইয়াবি ঘস্টবডয়ামমর গণ টিকাদার্ সাইট এবং িাববলক হাউবজং 
ঘডমভলিমমন্ট, চাচন  ও কবমউবর্টি ঘসন্টামর 120টিরও ঘববশ কবমউবর্টি বভবিক িি-আি সাইট।  
  

###  
  

 
আমরা সংবাদ ঘিমত ঘদখুর্ www.governor.ny.gov 

বর্উ ইয়কন  ঘস্টট | এবেবকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

আর্সাবস্ক্রাইব করুর্ 
 

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5e75b551-01ee8c5f-5e774c64-0cc47aa88e08-bd96fc8d86e905e8&q=1&e=33545a1c-3e5b-4b73-84db-f0b1f82337f9&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESC4E9F7C6D941289185258692005BC5C800000000000000000000000000000000

