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গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

গভর্ন র কুওম্বমা ঘ াষণা কম্বরম্বের্ ঘে বর্উ ইয়কন রাম্বযের 16টি গণ টিকাকরণ সাইট 23 এবপ্রল
ঘেম্বক শুরু কম্বর 60 িেম্বরর ঘিবে িয়ম্বসর িেবিম্বের যর্ে ওয়াক-ইর্ অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর িেিস্থা
করম্বি

60 িের িা তার ঘিবে িয়সী বর্উ ইয়কনিাসীম্বের যর্ে ওয়াক-ইর্ এিং টিকা ঘর্ওয়ার যর্ে
িরাে আলাো রাখম্বি গণ টিকাকরণ সাইটগুবল
গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে শুক্রবার, 23 এপ্রিল ঘেমক 16টি গণ
টিকাকরণ সাইট 60 বের বা তার ঘবপ্রি বয়সী বযপ্রিমের জর্য ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্ট গ্রহণ
করমব। প্রর্উ ইয়কন ঘেট এই িসাপ্ররত টিকার অ্যামেমসর সুপ্রবধামেন একটি টিকার বরাদ্দ আলাো
রাখমব। চাপ্রহোর উপর প্রর্ভন র কমর প্রকেু সাইমট োরা ওয়াক-ইর্ ঘবমে প্রর্মের্ তামের অ্মপক্ষা
করমত হমত পামর। উপরন্তু, িমোজয হমল, পপ্ররচয় এবং বীমার তমেযর সমস্ত িমাণ, িময়াজর্ হমব।
"িপ্রতপ্রের্ আমামের রাজয আরও প্রর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা প্রেময় মহামারীর পরবতী ভপ্রবষযমতর
প্রর্কমট এমগামে, এবং আমরা আমামের বাপ্রসন্দামের টিকা ঘেওয়া সহজ কমর, ঘোগযতা িসাপ্ররত
কমর এবং রাজয জুম়ে র্তু র্ টিকাকরণ সাইট ঘখালার মাধযমম ঘসই গপ্রতমবগ ততপ্রর করপ্রে," গভর্ন র
কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা ঘসই িমচষ্টামক আরও এক ধাপ এপ্রগময় প্রর্ময় োপ্রে এবং 16টি গণ
টিকাকরণ সাইমট টিকা ঘর্ওয়ার জর্য ওয়াক-ইর্গুপ্রলমক অ্র্ুমপ্রত প্রেময় বয়স্ক প্রর্উ ইয়কন বাসীমের
কামে টিকাটিমক আরও অ্যামেসমোগয কমর তু লপ্রে। জর্স্বামযযর জর্য একটি িপ্রিিালী টিকাকরণ
কমনসূপ্রচ অ্তযন্ত গুরুত্বপূণন, এবং আমরা 24/7 কাজ করপ্রে বাহুমত িট িমবি করামত, প্রর্উ
ইয়কন বাসীমের রক্ষা করমত এবং রাজযমক এপ্রগময় প্রর্ময় োওয়ার জর্য।"
ওয়াক-ইর্ গ্রহণকারী 16টি গণ টিকাকরণ সাইট হল:
কযাপ্রপটাল প্ররপ্রজয়র্
ওয়াবেংটর্ এবভবর্উ আমন াবর
195 Washington Avenue
Albany, NY
ক্রসম্বগটস মল, প্রাির্ লর্ন এিং ঘটলর বর্ম্ন স্তর
1 Crossgates Mall Rd

Albany NY
ঘসন্ট্রাল প্রর্উ ইয়কন
বর্উ ইয়কন ঘেট ঘেয়ার (New York State Fair) সাইট
581 State Fair Blvd
Syracuse, NY
প্রিঙ্গার ঘলকস
ঘরাম্বেোর ঘর্াম এবরর্া
2695 East Henrietta Rd
Henrietta NY
প্রাির্ ঘকার্াক হকআই পাবকনং লট
1345 St. Paul Street
Rochester, NY
হাডসর্ ভযাপ্রল
বর্উ ইয়কন র্োোর্াল গার্ন আমন াবর
2 Quincy Place
Yonkers, NY
লং আইলযান্ড
SUNY Old Westbury
ক্লাকন ঘসন্টার - ঘগট C
Store Hill Road and Cherry Road
Old Westbury, NY
সাম্বোক CCC - ঘেন্টউর্
সামিাক ঘিডামরল ঘক্রপ্রডট ইউপ্রর্য়র্ এপ্ররর্া
1001 Crooked Hill Road
Brentwood, NY
ঘমাহক ভযাপ্রল
সাবর্ পবলম্বটকবর্ক ইন্সটিটিউট (SUNY Polytechnic Institute)
ওয়াইল্ডকযাট প্রিল্ড হাউস
880 Wildcat Drive
Utica, NY 13502

প্রর্উ ইয়কন প্রসটি
Javits Center
429 11th Ave
New York, NY
ইয়াবি ঘেবর্য়াম
1 E 161 St
The Bronx, NY
York College
160-2 Liberty Avenue
Jamaica, NY 11451
ঘমর্গার এভারস কম্বলয (Medgar Evers College) - কোরল বিবডং
231 Crown Street
Brooklyn, NY 11225
অোকুইর্াক্ট ঘরস ট্র্োক - ঘরবসং হল
110-00 Rockaway Boulevard
South Ozone Park, NY
সাউোর্ন টিয়ার
ঘেট ইউবর্ভাবসন টি অে বর্উ ইয়কন (SUNY) বিংহামটর্
10 Gannett Drive
Johnson City, NY
পপ্রিম প্রর্উ ইয়কন
ঘর্লাভার্-বির্ার কবমউবর্টি ঘসন্টার (Delavan-Grider Community Center)
877 East Delavan Avenue
Buffalo, NY
প্রর্উ ইয়কন ঘেট ভযাকপ্রসমর্র জর্য ঘোগযতা িসাপ্ররত কমর চমলমে এবং প্রর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা
ঘর্ওয়া সহজ কমর তু মলমে। 12 এপ্রিল, গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে প্রর্উ ইয়কন ঘেট SUNY
স্কু ল এবং ঘবসরকারী কমলজগুপ্রলমত কমলমজর োত্রমের জর্সংখযার জর্য একটি র্তু র্ 35,000
টিকার পৃেক বরাদ্দকরণ িোর্ করমব। এই িােপ্রমক বরাদ্দকরমণর মমধয োকমব SUNY
প্রিক্ষােীমের ঘেওয়ার জর্য 21,000 টিকা এবং ঘবসরকারী কমলজগুপ্রলমত ঘেওয়ার জর্য 14,000
টিকা। টিকাগুপ্রল আবাপ্রসক এবং োত্রা কমরর্ র্া এমর্ প্রিক্ষােীমের ঘেওয়া হমব োরা গ্রীমের েু টিমত
োমের্। 29 মাচন গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা প্রর্উ ইয়মকন COVID-19 টিকার ঘোগযতার এক

র্তু র্ িসারমণর কো ঘ াষণা কমরমের্। 30 মাচন মঙ্গলবার ঘেমক সকল প্রর্উ ইয়কন বাসী োমের
বয়স 30 বের বা তার ঘবিী, তারা এই টিকা পাওয়ার ঘোগয হমবর্। 6 এপ্রিল ঘেমক সাবনজর্ীর্
ঘোগযতা কােনকর হমব এবং 16 বের বা তার ঘবিী বয়সী সকল প্রর্উ ইয়কন বাসী এই টিকা
পাওয়ার ঘোগয হমবর্।
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