
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/10/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা MTA স্টেের্গুবলম্বে আটটি র্েুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইম্বটর স্ট াষণা করম্বলর্  
  

স্টপর্ স্টেের্, গ্র্োন্ড স্টসন্ট্রাল টাবমনর্াল, ইে 180েম বিট, 179েম বিট, স্টকাবর্ আইলোন্ড, 
ব্রডওম্ব়ে জংের্, স্টেম্পম্বেড এিং ওবসবর্ং স্টলাম্বকের্গুবল 12 স্টম স্টেম্বক 16 স্টম পর্নন্ত স্ট ালা  

  
MTA সাইটগুবলম্বে টিকা প্রাপ্ত িেবিম্বের জর্ে বির্ামূম্বলে সাে বেম্বর্র স্টমম্বরাকাডন  িা বির্ামূম্বলে 

LIRR/স্টমম্বরা-র্েন রাউন্ড বরপ টিবকট প্রোর্ করম্বি  
  

সমস্ত সাইট প্রেম্বম আসুর্, প্রেম্বম পাম্বির্ বভবিম্বে, ও়োক-ইর্ টিকাকরম্বণর জর্ে স্ট ালা রম্ব়েম্বে; 
MTA কমনচারীরা সাইটগুবলম্বে টিকা গ্র্েণ করম্বে পাম্বরর্  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  শহর, লং আইলযান্ড এবং নমড-হাডসর্ অ্ঞ্চমলর MTA 
স্টেশর্ েপগুনলমে আটটি র্েুর্ পপ-আপ টির্ার্রণ সাইমটর স্ট াষণা র্রমলর্। এই সাইটগুনল 
প্রথমম আসুর্, প্রথমম পামবর্ নভনিমে জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) টির্া 
বযবহার র্মর প্রনেনির্ 300 টি পর্নন্ত ওয়ার্-ইর্ পনরমবশর্ র্রমব। MTA এই সাইটগুনলমে টির্া 
স্টর্ওয়ার জর্য প্রমণাির্া প্রিার্ র্রমব, র্ার মমযয রময়মে নবর্ামূমলয সাে-নিমর্র স্টমমরার্াডন  বা 
নবর্ামূমলয লং আইলযান্ড স্টরল স্টরাড বা স্টমমরা-র্থন রাউন্ড নরপ টিনর্ট। MTA এই সাইটগুনলমে 
স্টসামমাস র্নমউনর্টি স্টর্য়ার (SOMOS Community Care), র্থনওময়ল স্টহলথ (Northwell 
Health) এবং ওময়েমেোর স্টমনডমর্ল স্টসন্টার (Westchester Medical Center)-এর সামথ 
অ্ংশীিানরত্ব র্রমব। MTA র্মনোরীরা এই সাইটগুনলমে টির্া গ্রহণ র্রমে পামরর্।  
  
"আমরা রাজয জমু়ে নর্উ ইয়র্ন বাসীমির টির্ার্রণ র্রার স্টেমে নবশাল অ্গ্রগনে লাভ র্মরনে, নর্ন্তু 
টির্ার্রমণর হামরর গনে যীর হময় েলমে এবং আরও স্টবনশ মার্ুমষর টির্ার্রণ র্রার জর্য 
আমামির প্রমেষ্টা নিগুণ র্রমে হমব এবং মার্ুষমর্ আশ্বস্ত র্রমে হমব স্টর্ টির্া গ্রহণ র্রা 
নর্রাপি," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "নর্উ ইয়র্ন বাসীমির র্ামে টির্া স্টর্ওয়ার জর্য োমির সময়সূনে 
স্টথমর্ সময় স্টবর র্রা র্ঠির্ হমে পামর, োই আমরা এটি সরাসনর োমির র্ামে MTA 
স্টেশর্গুনলর এই র্েুর্ সাইটগুনলমে নর্ময় আসনে। র্ে স্টবনশ নর্উ ইয়র্ন বাসীমির টির্ার্রণ র্রা 
হমব, আমামির রাজয সবার জর্য েে নর্রাপি হমব, এবং আমরা টির্া নবেরণ এবং এই ভয়ার্র্ 
ভাইরাস স্টথমর্ আরও স্টবনশ মার্ুষমর্ নর্রাপি স্থামর্ নর্ময় আসার জর্য সমস্ত উপায় অ্র্ুসরণ র্রা 
োনলময় র্াব।"  
  



 

 

এই সাইটগুনল বযুবার, 12 স্টম স্টথমর্ রনববার, 16 স্টম পর্নন্ত স্ট ালা থার্মব। টির্ার্রমণর পনরর্ল্পর্া 
র্রা বযনিমির টির্ার্রণ প্রনিয়াটিমর্ সামঞ্জসয র্রার জর্য োমির র্াোয়ামে অ্নেনরি সময় 
স্টিওয়ার জর্য উৎসানহে র্রা হয়।  
  
"নবর্ামূমলয টির্ার্রমণর সহজ অ্যামেস নর্নিে র্রাই হল নর্উ ইয়র্ন  পুর্রায় স্ট ালার এবং আরও 
ভালভামব নিমর আসার মলূ োনবর্াঠি। MTA রামজযর পুর্রুদ্ধামরর স্টর্েৃত্ব নিমে এবং অ্ঞ্চলটিমর্ 
রযামর্ নিনরময় আর্মে োর ভূনমর্া পালর্ র্রমে স্টপমর গনবনে," িম্বলম্বের্ MTA এর স্টচ়োরমোর্ 
এিং প্রধার্ বর্িনােী কমনকেন া পোবরক স্টজ. ফ়ে। "টির্া স্টর্ওয়ার মাযযমম, আপনর্ এই গুরুত্বপূণন 
মুহূমেন  স্টর্বল নর্মজমর্ই র্য়, বরং আপর্ার আমশপামশর নর্উ ইয়র্ন বাসীমিরও রো র্রমের্, র্ারণ 
এ র্ আরও স্টবনশ COVID নবনযনর্মষয েুমল স্টর্ওয়া হময়মে এবং গ্রাহর্রা গণ পনরবহমর্ নিরমে 
শুরু র্মরমের্।"  
  
"পুমরা পনরবহণ বযবস্থা জমু়ে উচ্চ রানির্ সহ স্টেশর্গুনলমে নবর্ামূমলয টির্া সরবরাহ র্রা 
COVID-এর সামথ স্টমার্ামবলা র্রার স্টেমে সঠির্ নিমর্ এর্টি গুরুত্বপূণন পিমেপ," বর্উ ই়েকন  
েের পবরিেণ অন্তিনেীকালীর্ স্টপ্রবসম্বডন্ট সারাে স্টফইর্িাগন িম্বলর্। "এর্টি নর্রাপি পনরমবমশর 
প্রোর র্রা আমামির এর্মাে সমবনাচ্চ অ্গ্রানযর্ার - র্া COVID এবং অ্পরায এবং হয়রানর্, 
উভময়র স্টথমর্ নর্রাপি – এবং এ র্ আমরা নর্উ ইয়মর্ন র পুর্রুদ্ধামরর সবনমশষ পর্নাময় স্টপ ৌঁোমর্ার 
সময় এটি নবমশষভামব গুরুত্বপূণন। আমরা নসমেমম আরও নর্উ ইয়র্ন বাসীমির এই গুরুত্বপূণন 
র্মনসূনেটির সুনবযা নর্মে স্টি ার অ্মপোয় রময়নে।"  
  
MTA স্টেশর্গুনল র্ীমে উপলব্ধ:  
  
স্টপর্ স্টেের্ - 34th বিট কবরম্বডার:  
স্ট ালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
গ্র্োন্ড স্টসন্ট্রাল টাবমনর্াল - ভোন্ডারবিল্ট েল  
স্ট ালা: সর্াল 8-টা - িপুুর 1-টা  
  
ইে 180েম বিট (ব্রঙ্কস)  
স্ট ালা: সর্াল 8-টা - িপুুর 1-টা  
  
179েম বিট (কুইন্স)  
স্ট ালা: সর্াল 8-টা - িপুুর 1-টা  
  
স্টকাবর্ আইলোন্ড (ব্রুকবলর্)  
স্ট ালা: সর্াল 8-টা - িপুুর 1-টা  
  
ব্রডওম্ব়ে জংের্ (ব্রুকবলর্)  



 

 

স্ট ালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
স্টেম্পবেড (LIRR)  
স্ট ালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
ওবসবর্ং (স্টমম্বরা-র্েন)  
স্ট ালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
MTA স্টেশর্গুনল, েলমার্ স্টরর্ গান়ে, এবং বাসগুনলমে 12,000 এরও স্টবনশ নিমর্ নডনজটাল বােন া 
েলমব, সাইমটর অ্বস্থার্গুনল এবং র্ামজর  ণ্টার প্রোর র্রার জর্য। MTA স্টসাশযাল নমনডয়া 
প্ল্যাটিমনগুনলমে 3 নমনলয়মর্রও স্টবনশ গ্রাহমর্র র্ামে প্রোরমূলর্ নবষয়বস্তু এনগময় স্টিওয়া হমব। 
এো়োও 500 টিরও স্টবনশ স্টেশমর্ অ্নডও স্ট াষণাগুনল েলমব। সঠির্ রযানির্ প্রবাহ নর্নিে র্রার 
জর্য স্টেশর্ পপ-আপ অ্বস্থার্গুনলমে রাস্তা-স্ট াজার সাইমর্জ তেনর এবং স্টপাে র্রা হমব। েথয 
MTA ওময়বসাইমটও উপলব্ধ হমব।  
  
এই স্ট াষণাটি COVID-19 টির্ামর্ আরও সহজলভয র্রার জর্য নর্উ ইয়র্ন  স্টেমটর েলমার্ 
প্রমেষ্টামে স্টর্াগিার্ র্মর। 27 এনপ্রল গভর্নর স্ট াষণা র্মরর্ স্টর্ 29 এনপ্রল স্টথমর্ সমস্ত রামজযর গণ 
টির্ার্রণ সাইট ওয়ার্-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য স্ট ালা থার্মব, র্া নর্উ ইয়র্ন বাসীমির টির্া 
স্টিওয়া সহজ র্রার প্রমেষ্টা অ্বযাহে রা ার এর্ বযবস্থা। ওয়ার্-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমন্টগুনল বেন মামর্ 
শুযুমাে প্রথম স্টডাজ বা স্টজর্মসর্/জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ ভযার্নসমর্র এর্র্ শট স্টডামজর জর্য 
সংরনেে, উপলভযো এবং অ্বস্থামর্র উপর নর্ভন রশীল। উপরন্তু, সমস্ত ভযার্নসর্ সরবরাহর্ারীমির 
স্টর্াগয নর্উ ইয়র্ন বাসীমির জর্য ওয়ার্-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমনে নিমে এবং টির্া গ্রহমণর 
অ্র্যার্য প্রনেবন্ধ্র্ো অ্পসারমণর জর্য উৎসানহে র্রা হয়।  
  
COVID-19 টির্া রযার্ার ডযাশমবাডন  COVID-19 টির্া নবেরণ সম্পমর্ন  নর্উ ইয়র্ন বাসীমির 
হালর্াগাি প্রিামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়র্ন  স্টেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমযয সর্ল COVID-19 টির্া প্রিামর্র েথয নরমপাটন  র্রা 
বাযযোমূলর্ র্মর টির্ািার্ সুনবযাগুনলর জর্য; স্টেমটর টির্ািার্ প্রমেষ্টার সব স্টেময় হালর্াগািরৃ্ে 
স্টমনরে প্রনেিনলে র্রমে ডযাশমবামডন  টির্ািামর্র েথয প্রনেনির্ আপমডট র্রা হয়।  
  
স্টর্ নর্উ ইয়র্ন বাসীরা টির্া নবেরণ প্রনিয়ায় জানলয়ানে সমেহ র্মরর্ োরা এ র্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) স্টটাল-নি র্ম্বমর র্ল র্রমে পামরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমটর স্বাস্থয নবভাগমর্ ইমমইল র্রমে পামরর্। হটলাইর্ 
র্মীরা র্থার্থ েিন্তর্ারী সংস্থার র্ামে অ্নভমর্াগ পাঠামব র্ামে নর্উ ইয়র্ন বাসীমির ঠর্ামর্া র্া হয় 
ো নর্নিে র্রা র্ায় র্ র্ রাজয সমূ্পণন স্টর্াগয জর্সং যামর্ টির্া স্টিওয়ার জর্য র্াজ র্রমে।  
  
নর্উ ইয়র্ন  স্টেট রাজয জমু়ে স্বল্প পনরমষবাপ্রাপ্ত সম্প্রিায়গুনলমে সম্প্রিায় নভনির্ পপ-আপ টির্ার্রণ 
সাইট স্ট ালা অ্বযাহে স্টরম মে। 15 জার্যু়ানর স্টথমর্ 200টির স্টবনশ র্নমউনর্টি-নভনির্ পপ-আপ 
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সাইট 77,000 জমর্রও স্টবনশ নর্উ ইয়র্ন বাসীমর্ োমির প্রথম COVID-19 টির্ার স্টডাজ স্টপমে 
সেম র্মরমে।  
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