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গভর্নর কুওম্বমা 2022 বিলমন্ট বেকম্বের জর্ে প্রম্ব াদর্া েহ র্তুর্ পপ-আপ টিকাকর  োইট 
ব াষ া কম্বরম্বের্  

  
োইটটি 4 জরু্ দপুরু বেম্বক েন্ধ্ো 6টা পর্নন্ত এিং 5 জরু্ েকাল 9টা বেম্বক 5টা পর্নন্ত পবরচাবলত 

হম্বি; টিকাপ্রাপ্ত িেবিরা 2022 বিলমন্ট বেম্বে োধার  প্রম্বিোবধকার পাম্বির্  
  

বর্উ ইয়কন  বেট টিকাকর  োইম্বট র্েনওম্বয়ল বহলে এিং NYRA এর োম্বে অংেবেদাবরত্ব করম্বি  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা আজ বেলমন্ট পামকন  একটি র্তুর্ বমাোইল পপ-আপ টিকাকরণ সাইমের 
কথা ব াষণা কমরমের্ যা 2021 সামলর বেলমন্ট বেকস বরসসিং বেসেভযামলর (Belmont Stakes 
Racing Festival) সামথ একই সমমে অ্র্ুসিত হমে, যা শসর্োর, 5 জরু্ বেলমন্ট বেকমসর 
153তম ব ৌম়ের সামথ বশষ হমে। বরসসিং এর ভক্তরা যারা সাইমে টিকা বর্মের্ তারা 2022 সামলর 
বেলমন্ট বেমে সাম্মাসর্কভামে সাধারণ প্রমেশাসধকার লাভ করমের্। সর্উ ইেকন  বেে টিকাকরণ 
সাইমে র্থনওমেল বহলথ (Northwell Health) এেিং সর্উ ইেকন  বরসসিং অ্যামসাসসমেশর্, 
ইর্কমপনামরমেমের (New York Racing Association, Inc.) সামথ অ্িংশী াসরত্ব করমে। সাইেটি 
জর্সর্ অ্যান্ড জর্সর্ (Johnson & Johnson) টিকার একক বোজ প্র ার্ করমে। সাইেটি 
শুক্রোর, 4 জরু্  পুুর 12ো বথমক 6ো পযনন্ত বেলমন্ট পামকন র ক্লােহাউস প্রমেশদ্বামরর সিংলগ্ন স্থামর্ 
এেিং শসর্োর, 5 জরু্ সকাল 9ো বথমক 5ো পযনন্ত কাজ করমে।  
  
"আমরা আমাম র অ্স্ত্রাগামরর উপলব্ধ প্রসতটি সরঞ্জাম েযেহার করসে COVID-19-বক সিরতমর 
পরাসজত , এেিং আমাম র অ্থনর্ীসতমক পুর্রুজ্জীসেত করার জর্য এেিং একটি র্তুর্ স্বাভাসেমকর 
স মক এসগমে সর্মে যাওোর জর্য, এেিং যত বেসশ সম্ভে সর্উ ইেকন োসীম র টিকা ব ওো আমাম র 
রামজযর ভসেষযমতর জর্য বসই বকৌশমলর জর্য গুরুত্বপূণন," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "সর্উ ইেমকন র 
সে বিমে উমেজর্াপূণন োসষনক অ্র্ুিামর্র সমে কাজ করা এই পপ-আপ টিকাকরণ সাইেটি আরও 
বেসশ োসসন্দা এেিং পসরোরগুসলমক একটি উমেজর্াপণূন প্রমণা র্া স মে টিকা সর্মত উৎসাসহত করমে 
- যা হল আগামী েেমরর বেলমন্ট বেমে সের্ামূমলয প্রমেশাসধকার। আসম সমস্ত আগ্রহী সর্উ 
ইেকন োসীমক এই সুমযামগর সদ্বযেহার করমত এেিং সর্মজম র, তাম র পসরোরম র এেিং আমাম র 
রাজযমক রক্ষা করার জর্য তাম র ভূসমকা পালর্ করমত উৎসাসহত কসর।"  
  
পমর, এই গ্রীমে, সমস্ত ভক্তরা যারা এমেলসসওর পামসর (Excelsior Pass) মাধযমম টিকাকরমণর 
প্রমাণ ব খামের্ - যা COVID-19 টিকাকরমণর সেসজোল প্রমাণ উপস্থাপমর্র জর্য রামজযর 
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সের্ামূমলযর, দ্রুত এেিং যািাইমযাগয উপাে - উমদ্বাধর্ীর স মর্, েৃহস্পসতোর, 15 জলুাই, সারামোগা 
বরস বকামসন (Saratoga Race Course), তারা সের্ামূমলয গ্রযান্ডেযামন্ড সাধারণ প্রমেশাসধকার 
পামের্। ভক্তরা সের্ামূমলয প্রমেশাসধকার েযেহামরর জর্য তাম র বসন্টাসন ের সেসজজ কমরাল অ্যান্ড 
সপ্রমভর্শর্ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) COVID-19 টিকাকরমণর 
বরকেন  কামেন র মমতা কাগমজর েমন সহ টিকাকরমণর প্রমামণর সেকল্প েমনও বপশ করমত পামরর্।  
  
NYRA বর্িনাহী কমনকতন া এিং েভাপবত বেভ ও'রুকন  িম্বলর্, "NYRA গভর্নর কুওমমা এেিং 
র্থনওমেল বহলথমক ধর্যো  জার্ামে COVID-19 মহামারীমক পরাসজত করার উমেমশয সাহাযয 
করার সুমযাগ প্র ার্ করার জর্য। আমরা বেলমন্ট পামকন  সেশ্বমামর্র খাাঁটি বরসসিংমের একটি 
বরামাঞ্চকর সপ্তাহামন্তর অ্মপক্ষাে আসে, এেিং উপসস্থত ভক্তম র টিকা সর্মত, এেমসলসসওর পাস 
োউর্মলাে করমত এেিং বেলমন্ট বেকমসর শসক্ত এেিং উমেজর্া উপমভাগ করমত উৎসাসহত 
করসে।"  
  
বেলমন্ট বেকস সর্উ ইেমকন র একটি ঐসতহয যা 1867 সামল বজমরাম পাকন  বরসট্র্যামক উমদ্বাধর্ 
করা হে এেিং 1905 সামল বেলমন্ট পামকন  তার পসরসিত োস়েমত স্থার্ান্তসরত হে। সট্র্পল ক্রাউর্ 
সসসরমজর িূ়োন্ত রত্ন আমমসরকার্ ক্লাসসমকর 152টি সিংস্করমণর ইসতহামসর বেি থমরামেেগুসলমক তুমল 
ধমরসেল। 2021 সাল বকন্টাসক োরসে এেিং সপ্রকমর্স বেকমসর পর বরসসিং কযামলন্ডামর বেলমন্ট 
বেকমসর তার প্রথাগত জােগাে সেমর আসামক সিসিত করমে। 
  
সর্উ ইেকন  বেে COVID-19 টিকা গ্রহণ করার জর্য প্রমণা র্া প্র ার্ কমর িমলমে এেিং সর্উ 
ইেকন োসীম র জর্য সসুেধাজর্ক স্থামর্ র্তুর্ পপ-আপ সাইে স্থাপর্ করমে। বম 26-এ, গভর্নর 
কুওমমা 12 বথমক 17 েের েেসীম র COVID-19 -এর টিকা বর্ওোর জর্য উৎসাসহত করমত 
'বগে আ শে েু বমক ইওর সেউিার' প্রমণা র্াটি ('Get a Shot to Make Your Future' 
incentive) ব াষণা কমরমের্। অ্িংশগ্রহণকারীরা একটি এমলামমমলাকৃত পরুষ্কামরর ড্রাওসেিং এ প্রমেশ 
করমত পামরর্ এেিং সম্ভােযভামে 27 বম বথমক একটি SUNY ো CUNY কমলমজ একটি সমূ্পণন েৃসে 
বপমত পামরর্। সেজেীরা টিউশর্ এেিং রুম এেিং বোেন  সহ বয বকার্ও পােসলক কমলজ ো 
সেশ্বসে যালমে সমূ্পণন েসৃে পামের্। সর্উ ইেকন  বেে এমলামমমলাকৃত ড্রসেিং পসরিালর্া করমে এেিং 
বমাে 50 জর্ সেজেীর জর্য পাাঁি সপ্তাহ ধমর প্রসত সপ্তামহ 10 জর্ কমর সেজেী সর্েনাির্ করমে। 
বেোমরল COVID-19 ত্রাণ এেিং আউেসরি তহসেল এই টিকাকরণ প্রমণা র্া বপ্রাগ্রামমর েযে েহর্ 
করমত েযেহার করা হমে।  
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