
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/24/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা র্তুর্ ভোকবির্ প্রম্ব াদর্া ঘ াষ া কম্বরম্বের্ যা 24 ঘম ঘেম্বক 31 ঘম এর মম্বযে 
টিকা ঘদওয়া িেবিম্বদর বর্উ ইয়কন  ঘেট পাম্বকন  বির্ামূম্বলে দইু বদম্বর্র পাি িরিরাহ কম্বর  

  
বর্উ ইয়কন  ঘেম্বটর ঘযম্বকাম্বর্া জায়গায় টিকা ঘদওয়া প্রবতটি িেবি বর্উ ইয়কন  ঘেট পাকন  পাি 

পাম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  ঘেট পাম্বকন  15টি র্তুর্ টিকাদার্ িাইট  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 24 ঘেমক 31 ঘম-র মমযয নর্উ ইয়কন  
ঘেমের ঘেমকামর্া জায়গায় জর্সর্ জর্সমর্র প্রেম ঘ াজ বা একক ঘ াজ নিময় টিকা ঘর্ওয়া 
প্রমযযক বযনি 30 ঘসমেম্বর, 2021-এর মমযয ববয ঘেমকামর্া নর্উ ইয়কন  ঘেে পামকন  নবর্ামূমযয িইু 
নিমর্র পাস পাওয়ার ঘোগয। ঘেমকামর্া নর্উ ইয়কন  ঘেে পামকন  পাসগুনয ঘযাযা ঘেময পামর। 
আজমকর ঘ াষণাটি ঘজান্স নবচ ঘেে পামকন  করা হময়নেয, ঘেখামর্ ইমযামমযয চাযু গণটিকািার্ 
সাইেটি যামির ঘোগয টিকা গ্রহণকারীমির জর্য একই প্রমণাির্া প্রিার্ করমব। উপরন্তু, 15টি নর্উ 
ইয়কন  ঘেে পাকন  পপ-আপ COVID-19 টিকািার্ সাইে ঘহাে করমব। এই 15টি সাইে জর্সর্ 
অ্যান্ড জর্সর্ ভযাকনসমর্র একক ঘ াজ বযবহার কমর আমগ আসময আমগ পামবর্ নভনিময টিকা 
প্রিার্ করমব।  
  
"নর্উ ইয়কন  জমুে প্রনযটি ঘেে পাকন  এটি ঘে অ্ঞ্চময পনরমবশর্ কমর যার মমযাই অ্র্র্য এবং সুন্দর 
এবং আমামির পাকন গুনযময COVID ভযাকনসর্ নর্ময় আসা আমরা অ্যামেস নবসৃ্তয করমব এবং নর্উ 
ইয়কন বাসীমির টিকা ঘিওয়া আমরা সহজ কমর যুযমব," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "োরা টিকা গ্রহণ 
কমরমের্ যামিরমক নবর্ামূমযয পাকন  পাস প্রিার্ করা হয়, ো একটি অ্নবশ্বাসয গ্রীষ্ম-ঘমৌসুমমর 
প্রমণাির্া এবং নর্উ ইয়মকন র সমস্ত নকেু উপমভাগ করার জর্য আমরা ঘবনশ মার্ুষমক বাইমর নর্ময় 
োওয়ার একটি িিুন ান্ত উপায়।"  
  
নর্ম্ননযনখয র্যুর্ পপ-আপ সাইেগুনযময টিকািার্ সাইেগুনয ঘিওয়া হমব:  

• ঘবযমন্ট ঘযক ঘেে পাকন : 30 ঘম  
• বামেমযা হারবার ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• ঘ নর্ েযামরয নরভারবযাংক ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• FDR ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• গ্রােের্ ঘযকস ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  



 

 

• গ্রীর্ ঘযকস ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• ঘযক ওময়যমচর এর হযানরমযার্ ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• ঘহকশার ঘেে পাকন : 5 জরু্  
• হযাম্পমে  ঘযক ঘেে পাকন : 6 জরু্  
• ঘযচওেন ঘেে পাকন : 29 ঘম - 30 ঘম  
• রবােন  ঘমামজস ঘেে পাকন : 29 ঘম - 30 ঘম  
• রবামযন া ঘেমমন্ট ঘেে পাকন  29 ঘম - 31 ঘম  
• সামের্ ঘম াও ঘেে পাকন  29 ঘম, 31 ঘম  
• ঘযৌ ার্ক েযস ঘেে পাকন : 29 ঘম - 31 ঘম  
• ওময়েমকাে নবচ ঘেে পাকন  29 ঘম - 30 ঘম  

  
একজর্ িশনর্ােী যামির পাস পাওয়ার জর্য নর্উ ইয়মকন র 181টি ঘেে পামকন র ঘেমকামর্া একটিময 
যামির ঘোগয টিকািামর্র নর্নিযকরণ ঘিখাময পামরর্। পাসগুনয ঘেমের পাকন  ঘর্েওয়াকন  জমুে 
পানকন ং এবং বসকয এবং পুয বযবহামরর সুনবযার জর্য বযবহার করা ঘেময পামর, োর মমযয রময়মে 
67টি বসকয এবং 35টি পুয এবং স্প্ল্যাশ পযা ।  
  
নর্উ ইয়কন  ঘেে পাকন  নসমেম সম্পমকন  আমরা জার্ুর্ এখামর্।  
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