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গভর্নর কুওম্বমা পাইলট কমনসূবির সাফম্বলের পম্বর MTA এর সহম্ব াবগতায় বতর্টি র্তুর্ পপ-আপ 
ভোকবসর্ প্রদার্ সাইট ঘ াষণা কম্বরর্  

   
5,701 ঘ াজ 12 ঘেম্বক 16 ঘম প নন্ত আটটি অিস্থার্ জমু্বে প্রদার্ করা হম্বয়ম্বে  া কমনসূবিটি িালু 

কম্বরম্বে  
  

MTA সাইটগুবলম্বত ভোকবসর্ প্রাপ্ত িেবিম্বদর বির্ামূম্বলে সাত বদম্বর্র ঘমম্বরাকা ন  িা বির্ামূম্বলে 
LIRR রাউন্ড বরপ টিবকট সরিরাহ করম্বি  

  
আম্বগ আসম্বল, আম্বগ পাম্বির্ এই বভবিম্বত ওয়াক-ইর্ ভোকবসর্ প্রদাম্বর্র জর্ে সকল সাইট উনু্মি; 

MTA কমীরা সাইটগুবলম্বত ভোকবসর্ বর্ম্বত পারম্বির্  
  
গভর্নর আজ মেট্রোপলিটোর্ রোন্সট্পোট্টন শর্ অথলরটি (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA)-এর সহট্ োলগতোয় লতর্টি র্তুর্ পপ-আপ ভযোকলসর্ সোইট ম োষণো কট্রট্ের্,  ো 12 মে লর্উ 
ইয়কন  লসটি, িং আইিযোন্ড ও লেড-হোডসর্ অঞ্চট্ির MTA মেশর্ েট্প COVID-19 ভযোকলসর্ 
আর্োর জর্য চোি ুকরো সফি কেনসূলচটি সম্প্রসোরণ কট্রট্ে। র্তুর্ পপ-আপ সোইটগুলি লর্ম্নলিলিত 
মেশর্গুলিট্ত অবলিত হট্ব: েযোর্হোটট্র্র 125 তে লিট, কুইন্স-এর সুতলফর্ বুট্িভোডন -আচন োর 
অযোলভলর্উ-JFK লবেোর্বন্দর ও LIRR-এর লহকসলভি মরর্ মেশর্। কেনসূলচর লবদ্যেোর্ পপ-আপ 
সোইটগুলি 12 মে মথট্ক 16 মে প নন্ত 5,701টি মডোজ প্রট্য়োগ কট্রট্ে।  
  
সোইটগুলি আট্গ আসট্ি, আট্গ পোট্বর্ এই লভলিট্ত প্রলতলদ্র্ সট্বনোচ্চ 300টি ওয়োক-ইর্ প্রদ্োর্ কট্র, 
প্রথেবোট্রর লভলিট্ত জর্সর্ অযোন্ড জর্সর্ ভযোকলসট্র্র একক মডোজ প্রদ্োর্ কট্র। MTA সোইটগুলিট্ত 
টিকো মর্ওয়োর জর্য প্রট্ণোদ্র্ো সরবরোহ কট্র,  োর েট্যয রট্য়ট্ে লবর্োেূট্িয সোত লদ্ট্র্র মেট্রোকোডন  
(MetroCard) বো লবর্োেূট্িয রোউন্ড লরপ িং আইিযোন্ড মরি মরোট্ডর টিলকট। MTA সোইটগুলিট্ত 
SOMOS কলেউলর্টি মকয়োর ও র্থনওট্য়ি মহিট্থর সোট্থ অংশীদ্োলরত্ব কট্রট্ে। MTA কেীরো 
সোইটগুলিট্ত টিকো লর্ট্ত পোট্রর্।  
  
"আট্রো লর্উ ইয়কন বোসী প্রলতলদ্র্ টিকো লর্ট্ে, লকন্তু টিকো প্রদ্োট্র্র হোর যীর গলতট্ত চিট্ে এবং 
আেোট্দ্র টিকো পোওয়ো চোলিট্য়  োওয়োর জর্য সৃজর্শীি হট্ত হট্ব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "MTA 
দ্বোরো প্রদ্ি প্রট্ণোদ্র্োগুলি গুরুত্বপূণন সরঞ্জোে  ো আেরো লর্উ ইয়কন বোসীট্দ্র কোট্ে মপ ৌঁেোট্র্োর জর্য 
বযবহোর করট্ত পোলর  োরো এির্ও টিকো পোয়লর্ এবং মসগুলি পূট্বন চোিু করো আটটি িোট্র্ 

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


 

 

সফিভোট্ব বোস্তবোয়র্ করো হট্য়ট্ে। আেরো MTA মেশর্ েট্প লতর্টি র্তুর্ পপ-আপ টিকো প্রদ্োর্ 
সোইট চোি ুকরোর জর্য মসই সোফট্িযর উপর লর্েনোণ করলে, আেোট্দ্র র্োগোি আট্রো প্রসোলরত করলে 
এবং ডোউর্ট্েট লর্উ ইয়কন  জটু্ে ভযোকলসট্র্র অযোট্েস উন্নত করলে।"   
  
টিকো মদ্ওয়োর পলরকল্পর্ো করো বযলিট্দ্র টিকো ভযোকলসর্ প্রদ্োর্ প্রলিয়োট্ক সহোয়তো করোর জর্য 
তোট্দ্র  োতোয়োট্ত অলতলরি সেয় মদ্ওয়োর জর্য উৎসোলহত করো হয়।  
  
"এই র্তুর্ সোইটগুলির ম োগ আেোট্দ্র গ্রোহক, আেোট্দ্র কেনচোরীট্দ্র ও লর্উ ইয়ট্কন র জর্য একটি 
দ্দু্ন োন্ত িবর," MTA এর ঘিয়ারমোর্ ও প্রধার্ বর্িনাহী কমনকতন া পোবরক ফম্বয় িম্বলর্, "এই 
সোইটগুলি আেোট্দ্র MTA লসট্েট্ের েোযযট্ে আসোর সোট্থ সোট্থ আরও মবলশ সংিযক মিোকট্ক টিকো 
লর্ট্ত সহোয়তো করট্ব - এবং এই গুরুত্বপূণন েুহূট্তন  েহোেোরী মথট্ক এই অঞ্চট্ির পুর্রুদ্ধোট্র সহোয়তো 
করোর জর্য আেোট্দ্র প্রট্চষ্টো চোলিট্য়  োট্ব। আেরো আট্রো হোজোর হোজোর ভযোকলসর্ পোওয়োর 
অট্পক্ষোয় আলে এবং গভর্নর কুওট্েোট্ক তোর মর্তৃট্ত্বর জর্য যর্যবোদ্ জোর্োই।"  
  
লতর্টি র্তুর্ সোইট্টর অপোট্রশট্র্র সেয় র্ীট্চ উপিভয:  
  
125তম বিট (মোর্হাটর্)  
মিোিো: সকোি 8টো - দ্পুরু 1টো  
  
সুতবফর্ িুম্বলভা ন -আিন ার অোবভবর্উ-বিমার্িন্দর (কুইন্স)  
মিোিো:  সকোি 8টো - দ্পুুর 1টো  
  
বহক্সবভল (LIRR)  
মিোিো: দ্পুরু 2-টো - সন্ধ্যো 7-টো  
  
সোইট্টর অবিোর্ ও অপোট্রশট্র্র সেয় প্রচোট্রর জর্য লডলজটোি মেট্সলজং MTA মেশর্, অর্ট্বোডন  
মরর্ কোর ও বোসগুলিট্ত 12,000 এরও মবলশ লিট্র্ চিট্ব। প্রচোরেূিক কর্ট্টন্ট MTA মসোশযোি 
লেলডয়ো প্ল্যোটফেনগুলিট্ত 3 লেলিয়ট্র্রও মবলশ গ্রোহট্কর কোট্ে পোঠোট্র্ো হট্ব। সঠিক রযোলফক প্রবোহ 
লর্লিত করট্ত মেশর্ পপ-আপ অবিোর্গুলিট্ত ওট্য়-ফোইলন্ডং সোইট্র্জ ততলর করো এবং মপোে করো 
হট্ব। MTA ওট্য়বসোইট্টও তথয পোওয়ো  োট্ব  
  
16 মে, গভর্নর কুওট্েো ম োষণো কট্রর্ ম  MTA মেশর্ েট্প চোরটি পপ-আপ ভযোকলসর্ প্রদ্োর্ 
সোইট পোইিট কেনসূলচর সোফট্িযর পট্র শলর্বোর, 22 মে প নন্ত কোজ চোলিট্য়  োট্ব। েপগুলির েট্যয 
রট্য়ট্ে:  
  
ঘপর্ ঘেের্ - 34 তম বিট কবরম্ব ার  
মিোিো: দ্পুরু 3-টো - সন্ধ্যো 8-টো  
  

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


 

 

গ্র্োন্ড ঘসন্ট্রাল টাবমনর্াল - ভোন্ডারবিল্ট হল  
মিোিো:  সকোি 8টো - দ্পুুর 1টো  
  
ইে 180 তম বিট (ব্রঙ্কস)  
 
মিোিো: সকোি 8টো - দ্পুরু 1টো  
  
ব্র ওম্বয় জংের্ (ব্রুকবলর্)  
মিোিো: দ্পুরু 3-টো - সন্ধ্যো 8-টো  
  
MTA এর সোট্থ এই সহট্ োলগতোটি COVID-19 টিকোট্ক আট্রো সহজিভয করোর জর্য লর্উ ইয়কন  
মেট্টর চিেোর্ প্রট্চষ্টোট্ত ম োগদ্োর্ কট্র। গভর্নর 27 এলপ্রি ম োষণো কট্রর্ ম  29 এলপ্রি মথট্ক 
সেস্ত মেট গণ টিকো প্রদ্োর্ সোইট ওয়োক-ইর্ অযোপট্য়ন্টট্েট্ন্টর জর্য উন্মুি,  ো লর্উ ইয়কন বোসীট্দ্র 
টিকো মর্ওয়োর সহজ করোর প্রট্চষ্টোর যোরোবোলহকতো। উপরন্তু, সেস্ত ভযোকলসর্ সরবরোহকোরীট্দ্র 
ম োগয লর্উ ইয়কন বোসীট্দ্র জর্য ওয়োক-ইর্ অযোপট্য়ন্টট্েট্ন্টর অর্ুেলত লদ্ট্ত ও টিকো গ্রহট্ণর অর্যোর্য 
প্রলতবন্ধ্কতো অপসোরট্ণর জর্য উৎসোলহত করো হয়।  
  
COVID-19 টিকো রযোকোর ডযোশট্বোডন  COVID-19 টিকো লবতরণ সম্পট্কন  লর্উ ইয়কন বোসীট্দ্র 
হোির্োগোদ্ প্রদ্োট্র্র জর্য উপিভয। লর্উ ইয়কন  মেট স্বোিয লবভোগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টোর েট্যয সকি COVID-19 টিকো প্রদ্োট্র্র তথয লরট্পোটন  করো বোযযতোেূিক 
কট্র টিকোদ্োর্ মফলসলিটিগুলির জর্য; মেট্টর টিকোদ্োর্ প্রট্চষ্টোর সব মচট্য় হোির্োগোদ্কৃত মেলরে 
প্রলতফলিত করট্ত ডযোশট্বোট্ডন  টিকোদ্োট্র্র তথয প্রলতলদ্র্ আপট্ডট করো হয়।  
  
ম  লর্উ ইয়কন বোসীরো টিকো লবতরণ প্রলিয়োয় জোলিয়োলত সট্ন্দহ কট্রর্ তোরো এির্  
833-VAX-SCAM (833-829-7226) মটোি-লি র্ম্বট্র কি করট্ত পোট্রর্ অথবো 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ মেট্টর স্বোিয লবভোগট্ক ইট্েইি করট্ত পোট্রর্। হটিোইর্ 
কেীগণ  থো থ তদ্ন্তকোরী সংিোর কোট্ে অলভট্ োগ পোঠোট্ব  োট্ত লর্উ ইয়কন বোসীট্দ্র প্রযোর্য র্ো 
মদ্ওয়ো হয় তো লর্লিত করো  োয় কোরণ মেট সেস্ত ম োগয জর্সংিযোট্ক টিকো মদ্ওয়োর জর্য কোজ 
করট্ে।  
  
লর্উ ইয়কন  মেট রোজয জটু্ে স্বল্প পলরট্ষবোপ্রোপ্ত সম্প্রদ্োয়গুলিট্ত সম্প্রদ্োয় লভলিক পপ-আপ টিকোকরণ 
সোইট মিোিো অবযোহত মরট্িট্ে। 15 জোর্য়ুোলর মথট্ক 200টির মবলশ কলেউলর্টি-লভলিক পপ-আপ 
সোইট 77,000 জট্র্রও মবলশ লর্উ ইয়কন বোসীট্ক তোট্দ্র প্রথে COVID-19 টিকোর মডোজ মপট্ত 
সক্ষে কট্রট্ে।  
  

###  
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