
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/20/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা 5 বমবলয়র্ মাবকন র্ ডলার পর্নন্ত পরুস্কাম্বরর জর্ে লটাবরর টিবকট সরিরাহ কম্বর 
র্তুর্ 'ভোক্স অোন্ড স্ক্র্োচ' প্প্রাগ্রাম প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
10টি রাষ্ট্রীয় গণ টিকাকরণ সাইম্বটর মম্বযে একটিম্বত টিকা প্েওয়া িেবিরা বির্ামূম্বলে 20 মাবকন র্ 

ডলার মূম্বলের NYS লটাবর স্ক্র্োচ-অফ টিবকট পাম্বির্  
  

প্সন্ট্রাল বর্উ ইয়কন , বফঙ্গার প্লকস, লং আইলোন্ড, বমড-হাডসর্, প্মাহক ভোবল, বর্উ ইয়কন  বসটি 
এিং ওম্বয়স্টার্ন বর্উ ইয়কন  অঞ্চম্বল অিবিত সাইটগুবল  

  
24 প্ম প্েম্বক 28 প্ম পর্নন্ত সাইটগুবল ওয়াক-ইর্ এিং অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর জর্ে উনু্মি; সমস্ত সাইট 

সকাল 8টা প্েম্বক সন্ধ্ো 7টা পর্নন্ত প্ ালা  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ একটি র্তুর্ টিকাকরণ কমনসচূি ঘ াষণা কমরমের্ যা 18 বের বা 
তার ঘবচি বয়সী বযচিমের চবর্ামূমযয চর্উ ইয়কন  ঘেট (NYS) যটাচর স্ক্র্যাি-অ্ফ টিচকট সরবরাহ 
করমব যার চবিায পুরস্কার 5 চমচযয়র্ মাচকন র্ ডযার। এই ঘরাগ্রামম রাথচমকভামব চর্উ ইয়কন  চসটি, 
যং আইযযান্ড, চমড-হাডসর্, ঘসন্ট্রায চর্উ ইয়কন , চফঙ্গার ঘযকস, ঘমাহক ভযাচয এবং ওময়োর্ন চর্উ 
ইয়কন  অ্ঞ্চমযর 10টি টিকাকরণ সাইট অ্ন্তভুন ি থাকমব। সাইটগুচয ঘসামবার, 24 ঘম ঘথমক শুক্রবার, 
28 ঘম পযনন্ত ঘ াযা থাকমব। সমস্ত সাইট সকায 8টা ঘথমক সন্ধ্যা 7টা পযনন্ত ঘ াযা থাকমব। 
ঘরাগ্রামটি চিক্ষা তহচবযমক রভাচবত করমব র্া।  
  
"আমরা জাচর্ ঘয টিকাকরণ ধাাঁধার গুরুত্বপূণন অ্ংি যা আমামের COVID ঘক চিরতমর পরাচজত 
করমত ঘেমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "আমরা যত দ্রুত সম্ভব এবং সহমজ একটি ভযাকচসর্ ঘপমত 
যা চকেু করমত পাচর তা করচে, চকন্তু রাজয জমু়ে টিকাকরমণর হার ধীর হওয়ার সামথ সামথ, 
আমামের হামত আরও ঘবচি টিকা ঘেওয়ার জর্য সজৃর্িীয হমত হমব। এই র্তুর্ পাইযট ঘরাগ্রাম 
চর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য 5 চমচযয়র্ মাচকন র্ ডযার পযনন্ত ঘজতার সুমযামগর জর্য একটি চবর্ামূমযয 
স্ক্র্যাি-অ্ফ টিচকট অ্ফার কমর টিকা ঘর্ওয়ার জর্য একটি বৃহত্তর রমণাের্া রোর্ করমব। যত ঘবচি 
চর্উ ইয়কন বাসীমক আমরা টিকা চেমত পাচর, আমামের পচরচিচত তত ভায হমব এবং আমরা যত 
দ্রুত র্তুর্ স্বাভাচবক অ্বিায় চফমর আসমত পারমবা, তাই আচম রমতযকমক উৎসাচহত কচর যামের 
এ র্ও টিকা ঘেওয়া হয়চর্ তারা আপর্ামের চর্কটতম সাইমট চগময় টিকা চর্র্।"  
  
এই ঘগমমর জর্য পুরষ্কার রোর্ চর্মি উপযভয:  



 

 

  

1ম  

5,000,000 
মাচকন র্ 
ডযার  

2য়  

50,000 
মাচকন র্ 
ডযার  

3য়  

20,000 
মাচকন র্ 
ডযার  

4থ  

5,000 
মাচকন র্ 
ডযার  

5ম  

2,000 
মাচকন র্ 
ডযার  

6ঠ  
500 মাচকন র্ 
ডযার  

7তম  
400 মাচকন র্ 
ডযার  

8ম  
200 মাচকন র্ 
ডযার  

9ম  
100 মাচকন র্ 
ডযার  

10ম  
50 মাচকন র্ 
ডযার  

11তম  
40 মাচকন র্ 
ডযার  

12তম  
30 মাচকন র্ 
ডযার  

13তম  
20 মাচকন র্ 
ডযার  

  
টিচকটটি সারা রামজযর  ুিরা চবমক্রতারা ২০ ডযামর চবচক্র কমর 18+ বযচি যারা তামের রথম 
ঘডাজ বা একক ঘডাজ জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ ভযাকচসর্ গ্রহণ কমর তামের এই টিমকট একটি সাইমট 
চবর্ামূমযয সরবরাহ করা হমব। সাইটগুচয ওয়াক-ইর্ এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট উভময়র জর্য উন্মুি।  
  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

চর্উ ইয়কন  চসটি  
প্মডগার এভারস কম্বলজ (Medgar Evers College) - কোরল বিবডং  
231 ক্রাউর্ চিট  
Brooklyn, NY  
  
Bay Eden Senior Center  
1220 ইে 229 তম চিট  
Bronx, NY  
  
Javits Center  
429 11th Ave  
New York, NY  
  
York College  
160-2 Liberty Ave  
Jamaica, NY  
  
যং আইযযান্ড  
SUNY প্স্টাবর্ ব্রুক ইম্বর্াম্বভের্ এন্ড বডসকভাবর প্সন্টার (SUNY Stony Brook Innovation and 
Discovery Center)  
1500 Stony Brook Rd  
Stony Brook, NY  
  
ঘসন্ট্রায চর্উ ইয়কন   
প্স্টট প্ফয়ার এক্সম্বপা প্সন্টার: NYS প্ফয়ারগ্রাউন্ডস  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY  
  
হাডসর্ ভযাচয  
বর্উ ইয়কন  র্োোর্াল গাডন  আমনবর (New York National Guard Armory)  
2 কুইচি চপএয  
Yonkers, NY  
  
পচিম চর্উ ইয়কন   
ইউবর্ভারবসটি অোট িাম্বফম্বলা সাউে কোম্পাস  
3435 Main St  
Buffalo, NY  
  



 

 

ঘমাহক ভযাচয  
সাবর্ পবলম্বটকবর্ক ইন্সটিটিউট (SUNY Polytechnic Institute)  
100 চসমমার ঘরাড  
Utica, NY  
  
চফঙ্গার ঘযকস  
প্রাম্বচস্টার প্ডাম এবরর্া  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta NY  
  
এই র্তুর্ পাইযট ঘরাগ্রামটি COVID-19 টিকামক আরও সহজযভয করার জর্য চর্উ ইয়কন  ঘেমটর 
িযমার্ রমিষ্টামত ঘযাগোর্ কমর। 17 ঘম, গভর্নর কুওমমা MTA এর সহমযাচগতায় চতর্টি র্তুর্ 
পপ-আপ টিকাকরণ সাইট ঘ াষণা কমরর্, যা 12 ঘম চর্উ ইয়কন  চসটি, যং আইযযান্ড এবং চমড-
হাডসর্ অ্ঞ্চমযর MTA ঘেির্ েমপ COVID-19 ভযাকচসর্ আর্ার জর্য িাযু করা সফয ঘরাগ্রামটি 
সম্প্রসারণ কমর।  
  
27 এচরয গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘয 29 এচরয ঘথমক সমস্ত রাষ্ট্রীয় গণ টিকাকরণ সাইট 
ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য উন্মিু, যা চর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়া সহজ করার রমিষ্টার 
ধারাবাচহকতা। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকচসর্ সরবরাহকারীমের ঘযাগয চর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমচত চেমত এবং টিকা গ্রহমণর অ্র্যার্য রচতবন্ধ্কতা অ্পসারমণর জর্য উৎসাচহত 
করা হয়।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযািমবাডন  COVID-19 টিকা চবতরণ সম্পমকন  চর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাযর্াগাে রোমর্র জর্য উপযভয। চর্উ ইয়কন  ঘেট স্বািয চবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয সকয COVID-19 টিকা রোমর্র তথয চরমপাটন  করা বাধযতামূযক 
কমর টিকাোর্ ঘফচসচযটিগুচযর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ রমিষ্টার সব ঘিময় হাযর্াগােকৃত ঘমচট্র্ক্স 
রচতফচযত করমত ডযািমবামডন  টিকাোমর্র তথয রচতচের্ আপমডট করা হয়।  
  
ঘয চর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা চবতরণ রচক্রয়ায় জাচযয়াচত সমেহ কমরর্ তারা এ র্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটায-চি র্ম্বমর কয করমত পামরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বািয চবভাগমক ইমমইয করমত পামরর্। হটযাইর্ 
কমীগণ যথাযথ তেন্তকারী সংিার কামে অ্চভমযাগ পাঠামব যামত চর্উ ইয়কন বাসীমের রধার্য র্া 
ঘেওয়া হয় তা চর্চিত করা যায় কারণ ঘেট সমস্ত ঘযাগয জর্সং যামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ 
করমে।  
  

###  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank
mailto:STOPVAXFRAUD@health.ny.gov


 

 

আমরা সংবাে ঘপমত ঘে ুর্ www.governor.ny.gov 
চর্উ ইয়কন  ঘেট | এচক্সচকউটিভ ঘিম্বার | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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