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গভর্নর কুওম্বমা পাইলট প্প্রাগ্রাম্বমর সাফম্বলের পম্বর কাজ চাবলম্ব়ে যাও়োর জর্ে MTA 
প্েের্গুবলম্বে চারটি পপ-আপ টিকাকরণ সাইট প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
প্পর্ প্েের্, গ্রোন্ড প্সন্ট্রাল, ইে 180েম বিট এিং ব্রডওম্ব়ে জংেম্বর্র অিস্থার্গুবল 22 প্ম এর 

পযনন্ত ভোকবসর্ পবরচালর্া করম্বে থাকম্বি  
  

এই চারটি অিস্থার্ জমু্ব়ে প্রা়ে 3,500 প্ডাজ -- এিং পাইলট প্প্রাগ্রাম্বমর সমস্ত আটটি অিস্থার্ জমু্ব়ে 
4,637 প্ডাজ প্েও়ো হম্ব়েম্বে-- 12 প্ম প্থম্বক 15 প্ম পযনন্ত  

  
সাইম্বট টিকা প্রাপ্ত িেবিম্বের বির্ামূম্বলে সাে বেম্বর্র প্মম্বরাকাডন  সরিরাহ করম্বি MTA  

  
সমস্ত সাইট প্রথম আসা, প্রথম পবরম্বিবেে বভবিম্বে ও়োক-ইর্ টিকাকরম্বণর জর্ে উনু্মি; MTA 

কমীরা সাইটগুবলম্বে টিকা প্পম্বে পাম্বরর্  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে পাইলট ঘরাগ্রামমর সাফমলযর পর শনর্বার, 22 
ঘম পেনন্ত MTA ঘেশর্ েমপ চারটি পপ-আপ টিকাকরণ সাইট কাজ চানলম়ে োমব। েপগুনলর মমযয 
রম়েমে ঘপর্ ঘেশর্, গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাল, ব্রঙ্কমসর ইে 180 তম নিট এবং ব্রুকনলমর্র ব্রডওম়ে জংশর্। 
এই চারটি েমপ পপ-আপ সাইটগুনল, ো 12 ঘম ঘেমক কাজ শুরু কমর, 15 ঘম পেনন্ত 3,497টি 
ঘডাজ রম়োগ কমরমে।  
  
সাইটগুনল রেম আসা, রেম পনরমবশর্ নভনিমত রনতনির্ 300 ও়োক-ইর্ পেনন্ত টিকা রিার্ কমর, 
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ ভযাকনসমর্র একটি ঘডাজ বযবহার কমর। MTA চারটি স্থামর্ SOMOS 
কনমউনর্টি ঘক়োমরর সামে অ্ংশীিানরত্ব কমরমে ো 22 ঘম পেনন্ত কাজ চানলম়ে োমব এবং 
সাইটগুনলমত টিকা ঘর্ও়োর জর্য একটি নবর্ামূমলয সাত নিমর্র ঘমমরাকাডন  সরবরাহ কমর। MTA 
কমীরা সাইটগুনলমত টিকা ঘপমত পামরর্।  
  
"নর্উ ই়েকন বাসীরা ঘেখামর্ বাস কমর এবং কাজ কমর ঘসখামর্ সরাসনর COVID ভযাকনসর্ আর্া 
আমামির টিকাকরমণর রমচষ্টার একটি মূল উপািার্ নেল, এবং এটি সফল হম়েমে," গভর্নর কুওম্বমা 
িম্বলর্। "MTA-র সামে আমামির অ্ংশীিানরত্ব ঘসই নর্উ ই়েকন বাসীমির কামে ঘপ ৌঁোমর্া সম্ভব কমর 
তুমলমে োরা আমামির বযস্ততম সাবওম়ে েপগুনলমত োতা়োত কমর এবং কাজ কমর, এবং তাই 



 

 

আমরা এই পপ-আপ সাইটগুনলর মমযয চারটিমক মার্ুমষর বাহুমত আরও শট ঘপমত ঘখালা রাখমত 
চমলনে।"  
  
MTA ঘেশর্ েমপ ভযাকনসর্ আর্ার পাইলট ঘরাগ্রামটি আটটি পপ-আপ সাইট সহ 12 ঘম চালু করা 
হম়েনেল। 12 ঘেমক 15 ঘম পেনন্ত আটটি সাইট জমু়ে 4,637টি ঘডাজ রম়োগ করা হম়েনেল।   
  
"আমামির ঘেশর্গুনলমত ভযাকনসর্ সাইটগুনল মার্ুষরা ঘেখামর্ আমে ঘসখামর্ তামির সামে ঘিখা 
করমে োমত তারা েত দ্রুত সম্ভব এবং সহমজ ভযাকনসর্ অ্যামেস করমত পামর," MTA প্চ়োরমোর্ 
এিং প্রধার্ বর্িনাহী কমনকেন া পোট ফ়ে িম্বলর্। "এই ভাইরাসমক পরানজত করার জর্য আমামির 
ঘকবল একটি সুমোগ রম়েমে এবং ঠিক এই কারমণই এই সাইটগুনল রসানরত করনে োমত আমরা 
আরও শট হামত ঘপমত পানর। এই গুরুত্বপূণন ঘরাগ্রামমর জর্য আনম গভর্নর কুওমমামক সাযুবাি জার্াই 
এবং এই নবষম়ে তার ঘর্তৃমত্বর জর্য তামক যর্যবাি জার্াই।"  
  
টিকা ঘিও়োর পনরকল্পর্া করা বযনিমির টিকাকরণ রনি়োমক সামঞ্জসয করার জর্য তামির 
োতা়োমত অ্নতনরি সম়ে ঘিও়োর জর্য উৎসানহত করা হ়ে। চারটি সাইমটর রনতটির জর্য 
অ্পামরশমর্র সম়ে র্ীমচ উপলভয:  
  
ঘপর্ ঘেশর্ - 34 তম নিট কনরমডার  
ঘখালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
গ্রযান্ড ঘসন্ট্রাল টানমনর্াল - ভযান্ডারনবল্ট হল  
ঘখালা: সকাল 8টা - িপুরু 1টা  
  
ইে 180তম নিট (ব্রঙ্কস) 
ঘখালা: সকাল 8টা - িপুরু 1টা  
  
ব্রডওম়ে জংশর্ (ব্রুকনলর্)  
ঘখালা: িপুরু 3-টা - সন্ধ্যা 8-টা  
  
নডনজটাল ঘমমসনজং MTA ঘেশর্, অ্র্মবাডন  ঘরর্ কার এবং বামস 12,000 এরও ঘবনশ নিমর্ চলমব 
সাইমটর অ্বস্থার্ এবং অ্পামরশমর্র সম়েসূচী রচামরর জর্য। রচারমূলক সামগ্রী MTA ঘসাশযাল 
নমনড়ো প্ল্যাটফমনগুনলমত 3 নমনল়েমর্রও ঘবনশ গ্রাহমকর কামে ঘপ ৌঁমে ঘিও়ো হমব। সঠিক রযানফক 
রবাহ নর্নিত করমত ঘেশর্ পপ-আপ অ্বস্থার্গুনলমত ওম়ে-ফাইনন্ডং সাইমর্জ ততনর এবং ঘপাে 
করা হমব। তেয MTA ওম়েবসাইমটও উপলভয হমব।  
  
MTA এর সামে এই সহমোনগতা COVID-19 টিকামক আরও সহজলভয করার জর্য নর্উ ই়েকন  
ঘেমটর চলমার্ রমচষ্টামত ঘোগিার্ কমর। 27 এনরল গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 29 এনরল 
ঘেমক সমস্ত রাষ্ট্রী়ে গণ টিকাকরণ সাইট ও়োক-ইর্ অ্যাপম়েন্টমমমন্টর জর্য উন্মুি, ো নর্উ 

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


 

 

ই়েকন বাসীমির টিকা ঘিও়ো সহজ করার রমচষ্টার যারাবানহকতা। ও়োক-ইর্ অ্যাপম়েন্টমমন্টগুনল 
বতন মামর্ শুযুমাত্র রেম ঘডাজ বা ঘজর্মসর্/জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ ভযাকনসমর্র একক শট ঘডামজর 
জর্য সংরনিত, উপলভযতা এবং অ্বস্থামর্র উপর নর্ভন রশীল। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকনসর্ 
সরবরাহকারীমির ঘোগয নর্উ ই়েকন বাসীমির জর্য ও়োক-ইর্ অ্যাপম়েন্টমমমন্টর অ্র্ুমনত নিমত এবং 
টিকা গ্রহমণর অ্র্যার্য রনতবন্ধ্কতা অ্পসারমণর জর্য উৎসানহত করা হ়ে।  
  
COVID-19 টিকা রযাকার ডযাশমবাডন  COVID-19 টিকা নবতরণ সম্পমকন  নর্উ ই়েকন বাসীমির 
হালর্াগাি রিামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ই়েকন  ঘেট স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমযয সকল COVID-19 টিকা রিামর্র তেয নরমপাটন  করা বাযযতামূলক 
কমর টিকািার্ সনুবযাগুনলর জর্য; ঘেমটর টিকািার্ রমচষ্টার সব ঘচম়ে হালর্াগািকৃত ঘমনরে 
রনতফনলত করমত ডযাশমবামডন  টিকািামর্র তেয রনতনির্ আপমডট করা হ়ে।  
  
ঘে নর্উ ই়েকন বাসীরা টিকা নবতরণ রনি়ো়ে জানল়োনত সমেহ কমরর্ তারা এখর্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) ঘটাল-নি র্ম্বমর কল করমত পামরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থয নবভাগমক ইমমইল করমত পামরর্। হটলাইর্ 
কমীরা উপেিু তিন্তকারী সংস্থাগুনলর কামে অ্নভমোগ রিার্ করমবর্ এটি নর্নিত করমত ঘে, 
ঘেমহতু ঘেট সমগ্র ঘোগয জর্সংখযামক টিকা রিামর্র কাজ করমের্ তাই নর্উ ই়েকন বাসীরা ঘের্ 
নবমশষ সনুবযা গ্রহণ র্া কমর।  
  
নর্উ ই়েকন  ঘেট রাজয জমু়ে স্বল্প পনরমষবারাপ্ত সম্প্রিা়েগুনলমত সম্প্রিা়ে নভনিক পপ-আপ টিকাকরণ 
সাইট ঘখালা অ্বযাহত ঘরমখমে। 15 জার়্ুোনর ঘেমক 200টির ঘবনশ কনমউনর্টি-নভনিক পপ-আপ 
সাইট 77,000 জমর্রও ঘবনশ নর্উ ই়েকন বাসীমক তামির রেম COVID-19 টিকার ঘডাজ ঘপমত 
সিম কমরমে।  
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