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গভর্নর কুওম্বমা বর্উ ইয়কন  রাজ্ে জ্মু্ব়ে বিমার্িন্দরগুবলম্বে সােটি র্েুর্ পপ-আপ টিকাকরণ 
সাইট ঘ াষণা কম্বরম্বের্ আরও িেবিম্বের কাম্বে ঘপ ৌঁোম্বর্ার জ্র্ে যাম্বের এখর্ও COVID-19 

ভোকবসর্ ঘর্ওয়া িাবক  
  

বর্উ ইয়কন  বসটি, ওম্বয়স্টম্বেস্টার কাউবি, আলিাবর্, বসরাবকউজ্, ঘরাম্বেস্টার এিং িাম্বেম্বলা 
এয়ারম্বপাটন  ঘলাম্বকের্ ঘসামিার, 24 ঘম ঘেম্বক শুক্রিার, 28 ঘম পযনন্ত ঘখালা  

  
সমস্ত সাইট প্রেম আসা, প্রেম পবরম্বিবেে বভবিম্বে ওয়াক-ইর্ টিকাকরম্বণর জ্র্ে উনু্মি  

  
MTA ঘস্টের্গুবলম্বে সম্প্রবে োলু হওয়া পপ-আপ সাইটগুবলর সােম্বলের উপর ঘপ্রাগ্রামটি বভি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ নর্উ ইয়র্ন  নিটি, হ ায়াইট হেইর্ি, আলবানর্, নিরানর্উজ, 
হরামেস্টার এবং বামেমলার নবমার্বন্দমর িাতটি র্তুর্ পপ-আপ টির্ার্রণ িাইমটর হ াষণা র্মরমের্। 
িাইটগুনল প্রথম আিা, প্রথম পনরমবশর্ নভনিমত জর্ির্ অ্যান্ড জর্ির্ ভযার্নিমর্র এর্টি হ াজ 
বযব ার র্মর ওয়ার্-ইর্ টির্া প্রদার্ র্রমব। ভযার্নির্টিমর্ আরও িুনবধাজর্র্ স্থামর্ নর্ময় আিার 
এবং আরও নর্উ ইয়র্ন বািীমদর র্ামে হপ ৌঁোমর্ার জর্য এই র্তুর্ হপ্রাগ্রামটি িম্প্রনত োল ু ওয়া িেল 
পাইলট হপ্রাগ্রামমর নভনিমত ততনর  ময়মে যা MTA হস্টশর্গুনলমত পপ-আপ িাইট ততনর র্মর।  
  
"আমামদর টির্ার্রণ পপ-আপ িাইটগুনল আমামদর আরও নর্উ ইয়র্ন বািীমদর র্ামে হপ ৌঁোমত 
ি ায়তা র্মরমে যামদর টির্া হদওয়া দরর্ার, এবং MTA হর্টওয়ার্ন  জমু়ে িাবওময় এবং হের্ 
হস্টশর্গুনলমত আমামদর পাইলট হপ্রাগ্রামমর িােমলযর র্ারমণ, আমরা আমামদর নবমার্বন্দমর ভযার্নির্ 
এমর্ আরও এর্বার িৃজর্শীল  ময় উঠনে," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "এই ভযার্নির্টি আমামদর 
COVID হর্ পরানজত র্রার জর্য িমবনািম অ্স্ত্র, এবং যামদর প্রময়াজর্, তামদর  ামত টির্া নদমত 
আমরা হয হর্ার্ও জায়গায় যাব। আপনর্ যনদ এই নবমার্বন্দরগুনলর মমধয এর্টিমত ভ্রমণ র্মরর্ বা 
র্াজ র্মরর্ বা হর্বল মাত্র হভতর নদময় যামের্ এবং আপর্ামর্ এখর্ও টির্া হদওয়া  য়নর্, আনম 
আপর্ামর্ আপর্ার শট পাওয়ার জর্য িময় হবর র্রমত উৎিান ত র্রনে যামত আমরা অ্বমশমষ 
এই ভাইরািটিমর্ পরানজত র্রমত পানর।"  
  
িাইটগুনল হিামবার, 24 হম হথমর্ শুক্রবার, 28 হম পযনন্ত নর্ম্ননলনখত নবমার্বন্দরগুনলমত হখালা 
থার্মব:  

• হজএেমর্ আন্তজন ানতর্ নবমার্বন্দর  



 

 

• লাগুয়ান ন য়া নবমার্বন্দর  
• ওময়স্টমেস্টার র্াউনি নবমার্বন্দর  
• অ্যালমবনর্ আন্তজন ানতর্ নবমার্বন্দর  
• নিরানর্উজ  যার্র্র্ আন্তজন ানতর্ নবমার্বন্দর  
• হগ্রটার রমেস্টার আন্তজন ানতর্ নবমার্বন্দর  
• বামেমলা র্ায়াগ্রা আন্তজন ানতর্ নবমার্বন্দর  

  
ঘসম্বর্ট পবরিহর্ কবমটির (Senate Transportation Committee) সভাপবে ঘসম্বর্টর টিম ঘকম্বর্বি 
িম্বলর্, "নর্উ ইয়র্ন  প্রনতটি িম্প্রদাময় COVID-19 ভযার্নির্ অ্যামেিমযাগয তা নর্নিত র্রার জর্য 
বামের বাইমর নেন্তা র্মর েমলমে। এই নবমার্বন্দর পপ-আপ িাইটগুনল হর্বল টির্া হর্ওয়ার 
িুমযাগগুনল প্রিানরত র্রমব র্া, বরং হর্র্ এটি র্রা এত গুরুত্বপূণন হি িম্পমর্ন  মার্ুষমর্ আরও 
নশনিত র্রমব। এই হ াজগুনল িরািনর পনরব র্ হর্ন্দ্রগুনলমত নর্ময় এমি যা হলামর্রা প্রনতনদর্ 
বযব ার র্মর, আমরা ইোরৃ্তভামব হবনশ হলার্ারণয িুনবধাগুনলমত িংস্থার্ উৎিগন র্রনে এবং দ্রুত 
এবং দিতার িামথ ভযার্নির্ গ্র ণ র্রমত োওয়া হলার্মদর িামথ িরািনর িংমযাগ স্থাপর্ র্রনে।"  
  
অোম্বসেবল ট্রান্সম্বপাম্বটন ের্ কবমটি (Assembly Transportation Committee) এর সভাপবে 
অোম্বসেবল সেসে উইবলয়াম মোগর্াম্বরবল িম্বলর্, "নবমার্বন্দরগুনলমত টির্ার্রণ িাইটগুনল COVID 
টির্ার্রমণ যত হবনশ িম্ভব হলার্মর্ অ্যামেি হদওয়ার নদমর্ এর্টি দদুন ান্ত পদমিপ। এটি আদশন হয 
যারা ভ্রমণ র্রমের্ তামদর এই ভাইরামির ক্রমাগত নবস্তার হরাধ র্রার জর্য টির্া হদওয়া  য়। এই 
িাইটগুনল ভ্রমণর্ারীমদর দানয়ত্বশীল  ওয়ার এবং এই ম ামারী বমে তামদর ভূনমর্া পালর্ র্রার 
িুমযাগ হদয়।"  
 
COVID-19 টির্া েযার্ার  যাশমবা ন  COVID-19 টির্া নবতরণ িম্পমর্ন  নর্উ ইয়র্ন বািীমদর 
 ালর্াগাদ প্রদামর্র জর্য উপলভয। নর্উ ইয়র্ন  হস্টট স্বাস্থয নবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমধয ির্ল COVID-19 টির্া প্রশািমর্র তথয নরমপাটন  র্রার জর্য টির্া 
প্রদামর্র িনুবধা প্রময়াজর্; হস্টমটর টির্াদার্ প্রমেষ্টার িব হেময়  ালর্াগাদরৃ্ত হমনেে প্রনতেনলত 
র্রমত  যাশমবাম ন  টির্াদামর্র তথয প্রনতনদর্ আপম ট র্রা  য়।  
  
হয ির্ল নর্উ ইয়র্ন বািী টির্া নবতরণ প্রনক্রয়ায় জানলয়ানত িমন্দ  র্মরর্ তারা এখর্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) হটাল-নি র্ম্বমর র্ল র্রমত পামরর্ অ্থবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ হস্টমটর স্বাস্থয নবভাগমর্ ইমমল র্রমত পামরর্। হস্টট 
পুমরাপুনর হযাগয জর্গণমর্ টির্া হদওয়ার জর্য র্াজ র্মর বমল নর্উ ইয়র্ন র্ারীমদর িুনবধা হর্ওয়া 
 মে র্া তা নর্নিত র্রার জর্য  টলাইমর্র র্মীরা উপযুক্ত তদন্তর্ারী এমজনিগুনলমত অ্নভমযামগর 
নদমর্ র্জর রাখমবর্।  
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