
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 5/28/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা পম্বরর সপ্তাম্বে র্তুর্ সাইটগুবলম্বত 'ভোক্স অোন্ড স্ক্র্োচ' প্প্রাগ্রাম প্রসাবরত করা েম্বি 
িম্বল প্ াষণা কম্বরম্বের্  

  
রাম্বযের দেটি গণ টিকাকরণ সাইম্বটর মম্বযে একটিম্বত টিকা প্দওযা িেবিরা বির্ামূম্বলে একটি 20 

মাবকন র্ ডলার মূম্বলের NYS লটাবর স্ক্র্োচ-অফ টিবকট পাম্বির্  
  

31 প্ম প্েম্বক 4 প্ম পর্নন্ত সাইটগুবল ওযাক-ইর্ এিং অোপম্বযন্টম্বমম্বন্টর যর্ে প্ ালা েম্বি; সমস্ত 
সাইট সকাল 8টা প্েম্বক সন্ধ্ো 7টা পর্নন্ত প্ ালা োকম্বি  

  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ ঘ াষণা কমরমের্ ঘে 'ভযাক্স অ্যান্ড স্ক্র্যাচ' ঘরাগ্রামটি ('Vax and 
Scratch' program) - ো 18 বের বা তার ঘবশি বয়সী বযশিমের শবর্ামূমযয একটি NYS যটাশর 
স্ক্র্যাচ-অ্ফ টিশকট রোর্ কমর োর গ্রযান্ড রাইজ 5 শমশযয়র্ মাশকন র্ ডযার - তা আগামী সপ্তাহ 
অ্বশি রসাশরত করা হমব েিটি র্তুর্ রামজযর গণ টিকাকরণ সাইটগুশযমত। অ্ংিগ্রহণকারী সাইটগুশয 
ঘসামবার, 31 ঘম ঘেমক 4 জরু্ পেনন্ত ঘ াযা োকমব। সমস্ত সাইট সকায 8-টা ঘেমক সন্ধ্যা 7-টা 
পেনন্ত ঘ াযা োকমব। ঘরাগ্রামটি শিক্ষার অ্েনায়র্মক রভাশবত করমব র্া।  
  
"আমামের ভযাক্স এবং স্ক্র্যাচ ঘরাগ্রামম উমে মোগয আগ্রহ ঘে ার পর, আমরা আরও শর্উ 
ইয়কন বাসীমক তামের COVID-19 টিকা গ্রহমণর জর্য উৎসাশহত করার উমেমিয এটি রসাশরত করমত 
ঘপমর আর্শিত," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "টিকাটি শবর্ামূমযয উপযব্ধ, অ্যামক্সসমোগয এবং কােনকর। 
শর্উ ইয়কন বাসীমের এই রমণাের্ার সুমোগ ঘর্ওয়া উশচত ে র্ তারা তামের সম্প্রোয়মক COVID 
ভাইরামসর শবস্তার ঘেমক রক্ষা করার জর্য তামের সামিযর মমিয ঘসরা কাজ করমের্।"  
  
এই ঘগমমর জর্য পুরষ্কার রোর্ শর্মচ উপযভয:  
  

1ম  5,000,000 মাশকন র্ ডযার  

2য়  50,000 মাশকন র্ ডযার  

3য়  20,000 মাশকন র্ ডযার  



 

 

4ে  5,000 মাশকন র্ ডযার  

5ম  2,000 মাশকন র্ ডযার  

6ঠ  500 মাশকন র্ ডযার  

7তম  400 মাশকন র্ ডযার  

8ম  200 মাশকন র্ ডযার  

9ম  100 মাশকন র্ ডযার  

10ম  50 মাশকন র্ ডযার  

11তম  40 মাশকন র্ ডযার  

12তম  30 মাশকন র্ ডযার  

13তম  20 মাশকন র্ ডযার  

  
টিশকটটি, ো সারা রামজযর  ুচরা শবমেতারা 20 মাশকন র্ ডযামর শবশে কমরর্, তা 18+ বযশি 
োরা তামের টিকার রেম ফাইজামরর ঘডাজ বা জর্সর্ অ্যান্ড জর্সমর্র একক ঘডাজ গ্রহণ কমর 
সাইটগুশযর একটিমত, তামের শবর্ামূমযয রোর্ করা হমব। সাইটগুশয ওয়াক-ইর্ এবং অ্যাপময়ন্টমমন্ট 
উভময়র জর্য ঘ াযা আমে।  
  
পমরর সপ্তামহ ঘরাগ্রামম অ্ংিগ্রহণকারী সাইটগুশয হয:  
  
Aqueduct Racetrack  
Racing Hall  
110-00 Rockaway Blvd  
South Ozone Park, NY 11420  
  
Crossgates Mall  
Former Lord & Taylor - Lower Level  
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1 Crossgates Mall Rd.  
Albany, NY 12203  
  
Javits Center  
429 11th Avenue  
New York, NY 10018  
  
Niagara Falls Conference and Events Center  
101 Old Falls St.  
Niagara Falls, NY 14303  
  
Plattsburgh International Airport  
Connecticut Building  
213 Connecticut Road  
Plattsburgh, NY 12903  
  
Rockland Community College Fieldhouse  
145 College Road  
Suffern, NY  
  
State Fair Expo Center  
NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY 13209  
  
SUNY Binghamton  
10 Gannett Drive  
Johnson City, NY 13790  
  
SUNY Old Westbury  
Clark Center, Gate C  
Store Hill Road and Cherry Road  
Old Westbury, NY 11568  
  
Westchester County Center  
198 Central Avenue  
White Plains, NY 10606  
  



 

 

27 এশরয গভর্নর কুওমমা ঘ াষণা কমরর্ ঘে 29 এশরয ঘেমক সমস্ত রাষ্ট্রীয় গণ টিকাকরণ সাইট 
ওয়াক-ইর্ অ্যাপময়ন্টমমমন্টর জর্য উন্মিু, ো শর্উ ইয়কন বাসীমের টিকা ঘেওয়া সহজ করার রমচষ্টার 
িারাবাশহকতা। উপরন্তু, সমস্ত ভযাকশসর্ সরবরাহকারীমের ঘোগয শর্উ ইয়কন বাসীমের জর্য ওয়াক-ইর্ 
অ্যাপময়ন্টমমমন্টর অ্র্ুমশত শেমত এবং টিকা গ্রহমণর অ্র্যার্য রশতবন্ধ্কতা অ্পসারমণর জর্য উৎসাশহত 
করা হয়।  
  
COVID-19 টিকা ট্র্যাকার ডযািমবাডন  COVID-19 টিকা শবতরণ সম্পমকন  শর্উ ইয়কন বাসীমের 
হাযর্াগাে রোমর্র জর্য উপযভয। শর্উ ইয়কন  ঘেট স্বাস্থ্য শবভাগ (New York State Department 
of Health) 24  ণ্টার মমিয সকয COVID-19 টিকা রোমর্র তেয শরমপাটন  করা বািযতামূযক 
কমর টিকাোর্ ঘফশসশযটিগুশযর জর্য; ঘেমটর টিকাোর্ রমচষ্টার সব ঘচময় হাযর্াগােকৃত ঘমশট্র্ক্স 
রশতফশযত করমত ডযািমবামডন  টিকাোমর্র তেয রশতশের্ আপমডট করা হয়।  
  
ঘে শর্উ ইয়কন বাসীরা টিকা শবতরণ রশেয়ায় জাশযয়াশত সমিহ কমরর্ তারা এ র্ 833-VAX-
SCAM (833-829-7226) ঘটায-শি র্ম্বমর কয করমত পামরর্ অ্েবা 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov এ ঘেমটর স্বাস্থ্য শবভাগমক ইমমইয করমত পামরর্। হটযাইর্ 
কমীগণ েোেে তেন্তকারী সংস্থ্ার কামে অ্শভমোগ পাঠামব োমত শর্উ ইয়কন বাসীমের রিার্য র্া 
ঘেওয়া হয় তা শর্শিত করা োয় কারণ ঘেট সমস্ত ঘোগয জর্সং যামক টিকা ঘেওয়ার জর্য কাজ 
করমে।  
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