
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/12/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা িাম্বেম্বলা এিং র্ায়াগ্রা জলপ্রপাত এলাকার NFTA স্টেের্গুবলম্বত পাাঁচটি র্তুর্ 
পপ-আপ টিকাকরণ সাইট স্ট াষণা স্ট ালার কম্বরম্বের্  

  
 ইউবর্ভাবসনটি স্টমম্বরা স্টরল স্টেের্, উটিকা স্টমম্বরা স্টরল স্টেের্, িাম্বেম্বলা স্টমম্বরাপবলটর্ 

রান্সম্বপাম্বটন ের্ স্টসন্টার, স্টপাম্বটন জ স্টরাড রান্সম্বপাম্বটন ের্ স্টসন্টার এিং অোপলবর মল/বিজম্বর্স পাকন  
স্টকন্দ্রগুবল 14 স্টম স্টেম্বক 15 স্টম এিং 17 স্টম স্টেম্বক 19 স্টম পর্নন্ত স্ট ালা  

  
সাইটগুম্বলার স্টর্ম্বকাম্বর্া একটিম্বত টিকা স্টর্ওয়া িেবিিগনম্বক NFTA বির্ামূম্বলে সাত বিম্বর্র পাস 

সরিরাহ করম্বি  
  

ওয়াক-ইর্ টিকাকরম্বণর জর্ে সমস্ত সাইট আম্বগ আসম্বল আম্বগ পাম্বির্ বভবিম্বত স্ট ালা  
  

িাম্বেম্বলার সাহম্বলর্ বেম্বে র্তুর্ টিকাকরণ সাইট 1 জরু্ স্টেম্বক চাল ুহম্বি; র্ারা সাইম্বট টিকা 
স্টর্ম্বির্ তারা িাম্বেম্বলা িাইসর্ স্টগম্বমর জর্ে বির্ামূম্বলে টিবকম্বটর ভাউচার পাম্বির্; ব্লু স্টজস 

ভোকবসর্ রে্াম্বেম্বলর স্টহাে করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বামেম া এবং র্ায়াগ্রা জ প্রপাত এ াকায় র্ায়াগ্রা ফ্রন্টিয়ার 
ট্রান্সমপামটন শর্ অ্থন্টরটি স্টেশর্ েপগুম ামত পাাঁচটি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইট স্ট া ার স্ট াষণা 
কমরমের্। সাইটগুন্ট  আমগ আসম  আমগ পামবর্ ন্টভন্টিমত জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার একক স্ট াজ 
প্রদার্ কমর ওয়াক-ইর্ স্টসবা প্রদার্ করমব। সাইটগুন্ট মত টিকা স্টদওয়ার জর্য ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট ইন্টর 
কাউন্টি স্টমন্ট মক  স্টসিার, কযান্ট  া স্টে থ, আরবার্ েযান্টমন্ট  প্রযাকটিস এবং র্ায়াগ্রা ে স 
স্টমমমান্টরয়া  স্টমন্ট মক  স্টসিামরর সেম ান্টগতায় কাজ করমে। র্ায়াগ্রা ফ্রন্টিয়ার ট্রান্সমপামটন শর্ অ্থন্টরটি 
(Niagara Frontier Transportation Authority, NFTA) সাইমট টিকা স্টর্ওয়া বযন্টিমদর ন্টবর্ামূম য 
সাত ন্টদমর্র পাস প্রদার্ করমব।  
  
গভর্নর আরও স্ট াষণা কমরর্ স্ট  1 জরু্ স্টথমক বামেম ার সােম র্ ন্টেল্ড একটি টিকাকরণ সাইমটর 
উমবাধর্ করমব। সাইটটিমত টিকা স্টদওয়া স্ট  স্টকউ বামেম া বাইসর্ স্টগমমর জর্য ন্টবর্ামূম য 
টিন্টকমটর একটি ভাউচার পামবর্। সাইটটি জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ টিকার একক স্ট াজ প্রদার্ করমব। 
টরমিা ব্লু স্টজস পুরস্কামরর জর্য একটি ভযাকন্টসর্ রয্ামে  আময়াজর্ করমব,  ার মমধয রময়মে 
বামেম ামত ব্লু স্টজস-ইয়ান্টিস স্ট  ার চারটি টিন্টকট, তারকা স্ট ম ায়াড়মদর কাে স্টথমক ন্টতর্টি 
অ্মটাগ্রাে  ুি স্টবসব  এবং একজর্ তারকা স্ট ম ায়ামড়র অ্মটাগ্রাে ুি জান্টসন।  



 

 

  
"ন্টর্উ ইয়কন  স্টেমট টিকাকরমণর োর ধীর গন্টতমত চ মে এবং   র্ আমরা এমর্ জায়গায় স্টপ াঁোই 
স্ট  ামর্ ন্টর্উ ইয়কন বাসীরা  ারা একটি টিকা ন্টর্মত চায় তারা একটি গ্রেণ কমরমে, এটি গুরুত্বপূণন 
স্ট  আমরা টিকাকরণমক  তটা সম্ভব সেজ একটি প্রন্টিয়া কমর তু ন্টে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "আমরা আমরা পপ-আপ সাইট স্থাপর্ করন্টে এবং বযন্টিমদর টিকা স্টর্ওয়ার জর্য আসমত 
ন্টদন্টি এবং স্থার্ীয় স্টেশর্ েপগুম ার এই র্তুর্ সাইটগুন্ট  ওময়োর্ন ন্টর্উ ইয়মকন র  াত্রী এবং 
দশনর্াথীমদর একইভামব এ াকার  র্  র্ রুমট ভযাকন্টসর্ অ্যামেস করমত সোয়তা করমব।"  
  
সাইটগুন্ট  শুিবার, 14 স্টম স্টথমক শন্টর্বার, 15 স্টম এবং স্টসামবার, 17 স্টম স্টথমক বুধবার, 19 স্টম 
প নন্ত স্ট া া থাকমব। টিকা স্টর্ওয়ার পন্টরকল্পর্া করা বযন্টিমদর টিকাকরণ প্রন্টিয়ামক সামঞ্জসয করার 
জর্য তামদর  াতায়ামত অ্ন্টতন্টরি সময় ন্টর্ময় আসার জর্য উৎসান্টেত করা েয়।  
  
র্ায়াগ্রা ফ্রবন্টয়ার রান্সম্বপাম্বটন ের্ অেবরটির বর্িনাহী পবরচালক বকম বমর্ম্বকল িম্বলর্, " ন্টদ 
আমামদর অ্ঞ্চ  সন্টতযই এই মোমারী স্টথমক পুর্রুদ্ধার করমত  ায়, তােম  আমামদর বামস ঝাাঁপ 
ন্টদমত এবং টিকা ন্টর্মত  তমবন্টশ সম্ভব স্ট াক দরকার। NFTA আমামদর বযস্ততম স্থামর্ পাাঁচটি 
টিকাকরণ সাইট স্থাপমর্র মাধযমম সমস্ত ট্রার্ন্টজট রাই ারমদর জর্য এবং জর্সাধারমণর জর্য 
COVID-19 ভযাকন্টসমর্র সেজ অ্যামেস ন্টর্ন্টিত করমত সোয়তা করার জর্য স্টেমটর প্রমচষ্টায় 
সোয়তা করমত স্টপমর স্টরামান্টঞ্চত। আমরা গভর্নর কুওমমামক তার অ্ংশীদান্টরমত্বর জর্য এবং ন্টর্উ 
ইয়কন বাসীমদর ন্টর্রাপদ রা ার পাশাপান্টশ এই স্টেটটিমক আমগর স্টচময় আরও ভাম াভামব গমড় 
স্টতা ার জর্য তাাঁর অ্সাধারণ স্টর্তৃমত্বর জর্য তামক ধর্যবাদ জার্াই।"  
  
NFTA স্টেশর্ েপগুন্ট র অ্বস্থার্ ন্টর্ম্নরুপ:  
  
ইউবর্ভাবসনটি স্টমম্বরা স্টরল স্টেের্  
3383 Main Street  
Buffalo, NY  
স্ট া া: সকা  8টা - দপুরু 1টা  
  
উটিকা স্টমম্বরা স্টরল স্টেের্  
1391 Main Street  
Buffalo, NY  
স্ট া া: দপুরু 2-টা - সন্ধ্যা 7-টা  
  
িাম্বেম্বলা স্টমম্বরাপবলটর্ রান্সম্বপাম্বটন ের্ স্টসন্টার  
181 Ellicott Street  
Buffalo, NY  
স্ট া া: সকা  8টা - দপুরু 1টা  
  



 

 

অোপলবর মল/বিজম্বর্স পাকন   
2875 Union Road  
Cheektowaga, NY  
স্ট া া: দপুরু 2-টা - সন্ধ্যা 7-টা  
  
স্টপাম্বটন জ স্টরাড রান্সম্বপাম্বটন ের্ স্টসন্টার  
1162 Portgage Road  
Niagara Falls, NY  
স্ট া া: দপুরু 2-টা - সন্ধ্যা 7-টা  
  
অোম্বসেবল সং োগবরষ্ঠ স্টর্তা বিোল বপপলস-স্টোকস িম্বলর্, "এটি ধারান্টবেকভামব গুরুত্বপূণন 
স্ট  এ র্ও টিকা স্টর্য়ন্টর্ এমর্ ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর কামে স্টপ াঁোমর্ার জর্য আমরা সৃজর্শী  েময় 
উঠন্টে। স্থার্ীয় NFTA বাস এবং স্টর  স্টেশর্ েপগুন্ট মত পপ-আপ টিকাকরণ সাইটগুন্ট র সমন্বয় 
সাধর্ কমর বামেম া এবং র্ায়াগ্রা জ প্রপামতর বান্টসন্দামদর কামে স্টপ াঁোমর্ার জর্য গভর্নর কুওমমার 
র্তুর্ উমদযাগমক এবং এই টিকা গ্রেণকারীমদর  ারা ন্টবর্ামূম য সাত ন্টদমর্র পাস সরবরাে কমর 
তামদরমক আন্টম সাধুবাদ জার্াই। COVID-19 টিকাটি আমামদর  তটা সম্ভব সেজ কমর তু মত েমব 
কন্টমউন্টর্টি সদসযমদর কামে স্টপ াঁোমর্ার জর্য  ারা এটি গ্রেণ করমত ন্টবধামবাধ করমত পামর এবং 
এই সাইটগুন্ট  সরাসন্টর  াত্রী এবং দশনর্াথীমদর আমরা কাোকান্টে ন্টর্ময় আসমব। আন্টম গভর্নর এবং 
NFTA-স্টক ধর্যবাদ জার্াই ওময়োর্ন ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর োমত টিকার শট স্টপমত সাো য করার 
জর্য এবং বান্টসন্দামদর এই টিকাকরমণর সুম াগ ও ন্টবর্ামূম য NFTA পামসর সমু াগ ন্টর্মত স্টদ ার 
জর্য অ্ধীর আগ্রমে রময়ন্টে।"  
  
িাম্বেম্বলার স্টময়র িায়রর্ ব্রাউর্ িম্বলর্, "ওময়োর্ন ন্টর্উ ইয়কন  স্টেমটর সমবনাচ্চ COVID পন্টজটিমভর 
োমরর ন্টকেু অ্ন্টভজ্ঞতা অ্জন র্ কমরমে এবং এ র্   র্ আমামদর সং যা কমম  ামি ত র্ আমামদর 
ন্টর্ন্টিত করমত েমব স্ট  COVID আমামদর কন্টমউন্টর্টিমত পুর্রুত্থার্  টামত পারমব র্া। গভর্নর 
কুওমমা শুরু স্টথমকই এ ামর্ এমসমের্ সবমচময় কম টিকাদামর্র োমরর কন্টমউন্টর্টি এবং জর্সং যার 
কামে স্টপ াঁোমর্ার জর্য ন্টবমশষভামব  ক্ষ্যর্ীয় টিকাকরণ সাইট স্থাপর্ করমত এবং NFTA েপগুম ামত 
ECMC এবং অ্র্যার্য স্বাস্থয স্টসবাদার্কারীমদর বারা পন্টরচান্ট ত এই অ্ন্টতন্টরি পপ-আপ টিকাকরণ 
সাইটগুন্ট  বামেম ার জর্গমণর জর্য টিকা স্টর্ওয়া আরও সেজ কমর তু মব  ামত আমরা এই 
মোমারীটি ন্টচরতমর স্টশষ করমত পান্টর।"  
  
এই স্ট াষণাটি COVID-19 টিকামক আরও সেজ ভয করার জর্য ন্টর্উ ইয়কন  স্টেমটর চ মার্ 
প্রমচষ্টামত স্ট াগদার্ কমর। গভর্নর 10 স্টম তান্টরম  ন্টর্উ ইয়কন  ন্টসটি,  ং আই যান্ড এবং ন্টম -
ো সর্ অ্ঞ্চম র MTA স্টেশর্ েপগুন্ট মত আটটি র্তুর্ পপ-আপ টিকাকরণ সাইমটর স্ট াষণা 
কমরমের্। গভর্নর কুওমমা 27 এন্টপ্র  স্ট াষণা কমরর্ স্ট  29 এন্টপ্র  স্টথমক স্টেমটর সমস্ত গণ 
টিকাকরণ সাইট ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়িমমমির জর্য উন্মুি  া ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর টিকা স্টদওয়া সেজ 
করার প্রমচষ্টার ধারাবান্টেকতা। উপরন্তু, সমস্ত টিকাদার্কারীমদর স্ট াগয ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর জর্য 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations


 

 

ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়িমমমির সুম াগ ন্টদমত এবং টিকা গ্রেমণর অ্র্যার্য প্রন্টতবন্ধ্কতা অ্পসারমণর জর্য 
উৎসান্টেত করা েয়।  
  
COVID-19 টিকা ট্রযাকার  যাশমবা ন  COVID-19 টিকা ন্টবতরণ সম্পমকন  ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর 
ো র্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপ ভয। ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট স্বাস্থয ন্টবভাগ (New York State 
Department of Health) 24  ণ্টার মমধয সক  COVID-19 টিকা প্রদামর্র তথয ন্টরমপাটন  করা 
বাধযতামূ ক কমর টিকাদার্ সুন্টবধাগুন্ট র জর্য; স্টেমটর টিকাদার্ প্রমচষ্টার সব স্টচময় ো র্াগাদকৃত 
স্টমন্টট্রে প্রন্টতেন্ট ত করমত  যাশমবাম ন  টিকাদামর্র তথয প্রন্টতন্টদর্ আপম ট করা েয়।  
  
স্ট  ন্টর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা ন্টবতরণ প্রন্টিয়ায় জান্ট য়ান্টত সমন্দে কমরর্ তারা এ র্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) স্টটা -ন্টফ্র র্ম্বমর ক  করমত পামরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ স্টেমটর স্বাস্থয ন্টবভাগমক ইমমই  করমত পামরর্। েট াইর্ 
কমীরা  থা থ তদন্তকারী সংস্থার কামে অ্ন্টভম াগ পাঠামব  ামত ন্টর্উ ইয়কন বাসীমদর ঠকামর্া র্া েয় 
তা ন্টর্ন্টিত করা  ায়   র্ রাজয সমূ্পণন স্ট াগয জর্সং যামক টিকা স্টদওয়ার জর্য কাজ করমে।  
  
ন্টর্উ ইয়কন  স্টেট রাজয জমুড় স্বল্প পন্টরমষবাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুন্ট মত সম্প্রদায় ন্টভন্টিক পপ-আপ টিকাকরণ 
সাইট স্ট া া অ্বযােত স্টরম মে। 15 জার্য়ুান্টর স্টথমক 200টির স্টবন্টশ কন্টমউন্টর্টি-ন্টভন্টিক পপ-আপ 
সাইট 77,000 জমর্রও স্টবন্টশ ন্টর্উ ইয়কন বাসীমক তামদর প্রথম COVID-19 টিকার স্ট াজ স্টপমত 
সক্ষ্ম কমরমে।  
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