অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 4/2/2021

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

8,500 জর্ বর্উ ইয়কনিাসীম্বের টিকা প্রোর্ করার জর্ে 18টি কবমউবর্টি-বভবিক পপ-আপ
টিকাকরম্বের সাইট আগামী সপ্তাম্বে অর্লাইর্ েম্বি িম্বল গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষো কম্বরম্বের্

টিকা বিতরে প্রবিয়ায় বর্রম্বপক্ষতা ও র্োয়বিচার বর্বিত করম্বত ঘেম্বটর অঙ্গীকার ঘজারোম্বর
কম্বর
কবমউবর্টি বভবিক 'পপ আপ' টিকাকরে সাইট 69,000 এর ঘিবে বর্উ ইয়কনিাসীম্বক টিকার প্রথম
ঘ াজ ঘপম্বত সক্ষম কম্বরম্বে
ঘোে সাইট এিং অংেীোর প্রোর্কারীরা তাম্বের সম্প্রোম্বয়র মম্বযে আউটবরচ পবরচালর্া কম্বর
এিং ঘ াগে বর্উ ইয়কনিাসীম্বের ের্াক্ত করম্বত এিং টিকাকরম্বের অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট বর্যন ারে করম্বত
সম্প্রোম্বয়র ঘর্তাম্বের এিং সংস্থাগুবলর সাম্বথ কাজ কম্বর
টিকা শুযুমাত্র অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর মাযেম্বম প্রোর্ করা েয়; ঘকার্ ওয়াক-ইর্ ঘর্ই
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পমরর সপ্তামে উপাসর্া গৃমে, কমমউমর্টি
ঘসন্টামর এবং স্থার্ীয় বযবসাগুমিমে 18টি কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ টিকাকরণ সাইট অ্র্িাইমর্
আসমে। এই সাইটগুমিা সারা সপ্তাে জুম়ে 8,500 জর্ বযমিমক টিকা মিমে পামর বমি আশা করা
েমে। 15 জার্ুয়ামর ঘেমক 180টির ঘবমশ কমমউমর্টি-মভমিক পপ-আপ সাইট 69,000 জমর্রও
ঘবমশ মর্উ ইয়কন বাসীমক োমির প্রেম COVID-19 টিকার ঘ াজ ঘপমে সক্ষম কমরমে। পপ-আপ
সাইটগুমিামে ঘেমর্ ঘিখা মগময়মে, এই সাইটগুমিা মিেীয় ঘ াজ প্রিামর্র জর্য মের্ সপ্তামের মমযয
পুর্রায় স্থাপর্ করা েমব, েমি প্রময়াজর্ েয়। টিকা শুযুমাত্র অ্যাপময়ন্টমমমন্টর মাযযমম প্রিার্ করা
েয় এবং ওয়াক-ইর্ অ্র্ুমমামিে র্য়।
"আমরা আমামির রাজয জুম়ে কমমউমর্টি মভমিক পপ-আপ সাইট স্থাপর্ অ্বযােে ঘরমখমে কারণ
এই টিকমক সকি মর্উ ইয়কন বাসীমির জর্য সেজিভয করা মর্মিে করমে আমরা
প্রমেশ্রুমেবদ্ধ," গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্। "এই সাইটগুমিা আমামির অ্মযক ক্ষমেগ্রস্ত সম্প্রিাময়র কামে
ঘপ ৌঁোমে এবং এই টিকামক ম মর সংশয় িূর করমে আমামির সুমোগ মিময়মে, এবং এগুমি টিকা
মবেরণমক আমরা র্যােয কমর েু িমে গুরুত্বপূণন ভূ মমকা পাির্ কমরমে। স্থার্ীয় ঘর্ো এবং সংগঠমর্র
সামে আমামির সেমোমগো প্রমাণ কমর ঘে এই কণ্ঠস্বরগুমি োমির মর্জ মর্জ সম্প্রিাময়র মমযয

কেটা গুরুত্বপূণন, এবং প্রমেযক মর্উ ইয়কন বাসী এই টিকা র্া পাওয়া পেনন্ত আমরা োমির সামে
কাজ চামিময় োব।"
একামযক সরকামর ও ঘবসরকামর স্বাস্থযমসবা সরবরােকারীমির সামে অ্ংশীিামরমত্বর মাযযমম এই টিকা
ঘিওয়ার অ্মর্কগুমি সাইট প্রমেষ্ঠা করা সম্ভব েময়মেি। আময়াজক সাইট এবং অ্ংশীিার
প্রিার্কারীরা োমির সম্প্রিাময়র মমযয আউটমরচ পমরচাির্া কমর এবং ঘোগয মর্উ ইয়কন বাসীমির
মচমিে করমে এবং টিকাকরমণর অ্যাপময়ন্টমমন্ট মর্যনারণ করমে সম্প্রিাময়র ঘর্ো এবং সংস্থাগুমির
সামে কাজ কমর। এই সপ্তামে ঘে 18টি সাইট স্থাপর্ করা েময়মে ো মর্মচর ঠিকার্ায় অ্বমস্থে:
মর্উ ইয়কন মসটি
োরবলং ায়াগর্বেক
1480 East Avenue
Bronx, NY
ঘখািা: শুক্রবার, 2 এমপ্রি ঘেমক শমর্বার, 3 এমপ্রি, সকাি 9টা- মবকাি 5টা
ইউর্াইম্বট পোম্বলস
4140 Broadway
New York, NY
ঘখািা: শুক্রবার, 2 এমপ্রি; সকাি 9টা- মবকাি 5টা
ঘমম্বমাবরয়াল িোবিে চাচন
141 W 115th Street
New York, NY
ঘখািা: শমর্বার, 3 এমপ্রি; সকাি 9টা- মবকাি 5টা
আলম্বিবর্য়ার্ ইসলাবমক কালচারাল ঘসন্টার
307 Victory Blvd
Staten Island, NY
ঘখািা: বৃেস্পমেবার, 8 এমপ্রি, সকাি 9টা- সন্ধ্যা 7টা
ইভাম্বেবলকোল িুম্বস অফ বফোরস অফ ঘমর্ চাচন
55557 E 31st Street
Brooklyn, NY
ঘখািা: বৃেস্পমেবার, 8 এমপ্রি ঘেমক শুক্রবার, 9 এমপ্রি, সকাি 9টা- মবকাি 5টা
িং আইিযান্ড
পোম্বচাবগ YMCA
255 W. Main Street

Patchogue, NY
ঘখািা: মঙ্গিবার, 6 এমপ্রি সকাি 9টা- িুপুর 2টা এবং বৃেস্পমেবার, 8 এমপ্রি, সকাি 9টািুপুর 2টা
ঘটম্পল ঘিথ এল অফ ঘেট ঘর্ক
5 Old Mill Road
Great Neck, NY
ঘখািা: মঙ্গিবার, 6 এমপ্রি, সকাি 9টা- মবকাি 5টা
আর্ম্বকম্বচৌগ ট্রাইিাল ঘর্ের্
151 Poospatuck Lane
Mastic, NY
ঘখািা: শুক্রবার, 2 এমপ্রি, িুপুর 2টা-সন্ধ্যা 6টা
ো সর্ উপেযকা
বর্উ ঘরাম্বেল পািবলক লাইম্বেবর
1 Library Plaza
New Rochelle, NY
ঘখািা: বৃেস্পমেবার, 1 এমপ্রি ঘেমক শমর্বার, 3 এমপ্রি, সকাি 9টা- মবকাি 5টা
বের্িাগন ঘর্িারহু ঘেলথ ঘসন্টার
295 Knollwood Road
Greenburgh, NY
ঘখািা: শমর্বার, 3 এমপ্রি; সকাি 9টা- মবকাি 5টা
ঘসন্ট্রাি মর্উ ইয়কন
িম্বয়জ এন্ড গালন স ক্লাি েোবমলটর্ বিট
201 Hamilton Street
Syracuse, NY
ঘখািা: বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 9টা- িুপুর 3টা
মিঙ্গার ঘিকস
ইউবর্ভাবসন টি অফ ঘরাম্বচোর ঘমব ম্বকল ঘসন্টার
601 Elmwood Avenue
Rochester, NY
ঘখািা: শুক্রবার, 2 এমপ্রি ঘেমক বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 10টা- মবকাি 4টা **এই সাইমটর

সকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট পূরণ করা েময়মে**

ওক অচনা ন কবমউবর্টি ঘেলথ ঘসন্টার
300 West Avenue
Brockport, NY
ঘখািা: শমর্বার, 3 এমপ্রি ঘেমক বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 10টা- মবকাি 4টা **এই সাইমটর

সকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট পূরণ করা েময়মে**

ফাোর ঘট্রবস এ ম্বভাম্বকবস ঘসন্টার
821 N. Clinton Avenue
Rochester, NY
ঘখািা: মঙ্গিবার, 6 এমপ্রি, সকাি 10টা- মবকাি 4টা **এই সাইমটর সকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট পূরণ

করা েময়মে**

ঘসন্ট ঘজাম্বসফ ঘসন্টার
417 South Avenue
Rochester, NY
ঘখািা: বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 10টা- মবকাি 4টা **এই সাইমটর সকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট পূরণ

করা েময়মে**

ওময়স্টার্ন মর্উ ইয়কন
বপবরেম িোপটিে চাচন
665 Michigan Avenue
Buffalo, NY
ঘখািা: মঙ্গিবার, 6 এমপ্রি, সকাি 9টা- মবকাি 4টা **এই সাইমটর সকি অ্যাপময়ন্টমমন্ট পূরণ

করা েময়মে**

ঘর্টিভ প্রাই ট্রাম্বভল প্লাজা
11359 Southwestern Blvd.
Irving, NY
ঘখািা: বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 10টা-িুপুর 3টা
ঘগায়ান্ডা ফায়ার েল
230 Aldrich Street
Gowanda, NY
ঘখািা: বুযবার, 7 এমপ্রি, সকাি 10টা-িুপুর 2টা
এই কমমউমর্টি-মভমিক 'পপ আপ' টিকািার্ সাইমটর অ্বযােে উন্নয়র্ COVID-19 টিকা মবেরমণ
মর্রমপক্ষো ও সমো মর্মিে করমে গভর্নর কুওমমার িক্ষযমক অ্গ্রসর কমর। 2020 সামির ঘশমষর
মিমক, ঘসমক্রটামর অ্ব ঘস্টট ঘরাসার্া ঘরাসামিা, আরবার্ মিমগর ঘপ্রমসম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনােী

কমনকেন া মাকন মমরয়াি ও ঘেিেিাস্ট (Healthfirst) এর ঘপ্রমসম ন্ট ও প্রযার্ মর্বনােী কমনকেন া
পযাট ওয়াং এর সভাপমেমত্ব গভর্নর মর্উ ইয়মকন র ভযাকমসর্ ইকুইটি টাস্ক ঘিাসন (Vaccine Equity
Task Force) চািু করার ঘ াষণা ঘির্। প্রমেষ্ঠার পর ঘেমক টাস্ক ঘিাসন টিকা ঘিওয়ার ঘক্ষমত্র
বাযা ঘভমঙ্গ এবং ঘস্টট জুম়ে ভযাকমসমর্র র্যায়সঙ্গে বন্টর্ রময়মে মকর্া ো মর্মিে কমর এবং
িুবনি ও মর্ম্নমবি সম্প্রিায়গুমি োমে মপমেময় র্া পম়ে ো মর্মিে করার িমক্ষয কাজ অ্বযােে
ঘরমখমে।
###
আমরা সংবাি ঘপমে ঘিখুর্ www.governor.ny.gov
মর্উ ইয়কন ঘস্টট | এমিমকউটিভ ঘচম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
আর্সাবস্ক্রাইব করুর্

